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Verba volant, scripta manent

Verba volant, scripta manent1
W roku pańskim 2002, w Minucie Kapitańskiej, wewnętrznym biuletynie
Mesy Kaprów Polskich, ukazał się mój tekst, który po latach zespołowego
wysiłku zaowocował powstaniem niniejszego zbioru opowieści o szczególnej
grupie ludzi morza:
(...)Żeby cokolwiek robić, trzeba wiedzieć co, jak i przede wszystkim z kim. Trzeba wiedzieć jaki jest szczegółowy potencjał Braci. A my (Mesa Kaprów Polskich) tak na prawdę, to się nie znamy. Oczywiście uczestnicy rocznego rejsu znają się nieźle, czasem aż za dobrze. Tak samo koledzy z żeglarskiego klubu. Ale większość Braci wie o sobie raczej niewiele. Ot, kilka zdań,
które słyszymy o nowo przyjmowanym Bracie i które wkrótce wylatują nam
z głowy. Nowego Brata przyjmujemy – jak pisałem - raczej „na słowo” Brata
wprowadzającego. Uważam za potrzebne wydanie czegoś w rodzaju Dykcjonarza Mesy Kaprów Polskich. W moim zamyśle miałoby to być wydawnictwo
szczególne. Każdy Brat napisałby o sobie to, co uważa za ważne, co chciałby
by Bracia i inni o jego życiu i dokonaniach wiedzieli. Ograniczeniem byłaby tylko objętość – dla każdego Brata jedna do dwóch stron standardowego
tekstu i osobna strona na jego konterfekt. Za Braci na wiecznej wachcie napisaliby Bracia wprowadzający. Rada Wydawnicza ewentualne zmiany musiałaby bezwzględnie uzgodnić z zainteresowanym. Byłoby wspaniale wydać taki
Dykcjonarz w bardzo eleganckiej oprawie ze znakami Bractwa na okładce
w ograniczonym do liczby Braci i numerowanym nakładzie, oraz w wersji
popularnej, powszechnie dostępnej. Myślę, że dokonania Braci naszej Mesy
stanowią pokaźny, smakowity kęs kultury morskiej i historii naszego kraju,
zasługują na dokumentację i ekspozycję. Pomysł nawiązuje do uruchomionej
właśnie Złotej Serii Wydawniczej Bractwa Wybrzeża. Co Wy Bracia na to?
Czekam na uwagi i inne pomysły. Bawmy się twórczo, żeby nie powstał nawet
cień podejrzenia, że Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich, to kolejne
rozrywkowe towarzystwo wzajemnej adoracji. Wasz do usług Pierwszy Sztorman.
No i słowo ciałem się stało! Troszkę to trwało, ale jak wiadomo: Omnia
tempus habent.2 Brat Bolek (1) z Branką Teresą przez osiem lat chyba z oddaniem gromadzili i opracowywali wyznania Braci, bliskich tych Braci na
wiecznej wachcie i przyjaciół tych Braci skromnych lub może leniwych,
którzy pozwolili napisać o sobie. Wbrew pierwotnym zamierzeniom, wiele życiorysów nie zostało napisanych osobiście, czego ślady można znaleźć
w niniejszym zbiorze. Autorom należą się wyrazy uznania i podziękowanie
1
2

Słowa ulatują, zapis pozostaje.
Wszystko w swoim czasie
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za dobra wolę, wysiłek i poświęcenie dla innych. Przypuszczam, że niektóre nieautoryzowane opracowania Brat Bolek (1) napisał osobiście, ale przez
skromość lub roztargnienie, zapomniał sygnować. Wewnętrzna cenzura Mesy
Kaprów Polskich uznała za właściwe opublikowanie wszystkich tu zamieszczonych opowieści. Można z dużym prawdopodobieństwem domniemywać,
że nawet teksty nieautoryzowane z prawdą nie mijają się bardziej, niż osobiste, subiektywne jak najbardziej, zeznania Braci. Zgodnie z założeniami,
osobiste wypowiedzi Braci są zwierciadłem ich duszy ogólnoludzkiej ale
i żeglarskiej, a nie miarą ich talentów literackich.
Brat Jerzy (2) był nieustannie w gotowości do pomocy i służył sprawie redakcji Dykcjonarza chętnie i profesjonalnie. Wprowadził do Genezy Bractwa
aktualne informacje i zadbał o pamięć Braci na szlaku do wieczności. Bracia
tu i teraz, nieodrodni spadkobiercy tradycji kaprów i bukanierów, byli rozbrajająco oporni na wszelkie redakcyjne apele. Szanujemy decyzję tych, którzy
nie chcieli opowiedzieć o sobie. Nie udało się też uzyskać portretów kilkunastu Braci. Tomik, który oddajemy do rąk szanownych Czytelników, jest miarą ciężaru właściwego Braci Mesy Kaprów Polskich. Wiele można wyczytać
między wierszami. Jest niemierzalnym, ale cennym wskaźnikiem cech osobowych, oddziaływania Braci na kulturę morską i może przede wszystkim - ciekawym opisem ich barwnych, niezwykłych dokonań, często dramatycznych
przygód doświadczanych na bezkresnym oceanie życia.
Eugeniusz Gienia Moczydłowski (73)
Wólka Przybojewska, październik, 2011r.
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Doktryna Kaprów Polskich
1. Geneza Bractwa Wybrzeża
Solidarność ludzi morza wobec żywiołu, z którym mają do czynienia,
jest oczywista i usankcjonowana międzynarodowymi umowami. Bywa, że instynktowne braterstwo ludzi morza zakłócają ekonomia, polityka i religia. Ci,
którzy znaleźli się na morzu dlatego, że je polubili, a nie dlatego, że zostali
do tego zmuszeni – nie podlegają tym perturbacjom. Cenią wysoko zasady
dobrej praktyki morskiej w stosunkach tak z żywiołem, jak i z ludźmi morza.
Rozumieją, że morze trzeba przybliżać szczurom lądowym, ale też chronić
przed niszczycielską działalnością człowieka. Niezależnie, czy ta postawa jest
prostą konsekwencją pracy lub służby w morskim rzemiośle, poszukiwania
przygód, oddania sztuce, czy sportom.
To są zasadnicze przesłanki idei, które zrodziły Bractwo Wybrzeża – stowarzyszenie wolnych ludzi, którzy czerpiąc z miłości do morza, tradycji dawnych żeglarzy i bractw korsarskich, a przede wszystkim opierając się na rzeczywistych, humanistycznych fundamentach cywilizacji, wypracowali własny
zbiór uwspółcześnionych przykazań znany, jako OKTALOG.
Z lokalnych – chilijskich zaczątków powstało międzynarodowe stowarzyszenie dbające o prosty międzyludzki wymiar wszelkich poczynań, bez
zadufania dotyczącego własnego posłannictwa. Jego prestiż rośnie między innymi dzięki od początku przyjętej zasadzie starannego dobierania członków
wyłącznie poprzez rekomendację.
2. Hermandad de la Costa
Siedmiu przyjaciół uprawiających sporty wodne na wybrzeżu Chile po
wielu interesujących spotkaniach postanowiło założyć stowarzyszenie i poszerzyć swoje grono o podobnych im samym ludzi, którzy połknęli morskiego
bakcyla. Za miejsce i datę powstania Hermandad de la Costa uznaje się Santiago de Chile i dzień 4 kwietnia 1951 roku. Nazwa została przyjęta w nawiązaniu do historycznych stowarzyszeń flibustierów na Karaibach (Brethren of
the Coast na Jamajce i Frères de la Coste na Tortudze) z drugiej połowy XVII
wieku.
To niewielkie lokalne stowarzyszenie opracowało tak atrakcyjną i trafiającą do ludzi związanych z morzem ideologię i formułę działania, że obecnie jest to organizacja zasługująca na miano światowej. Macierzyste Bractwo
w Chile i siedmiu Braci Założycieli nadal cieszą się w niej powszechną estymą. Byli to Miguel de la Barra, dr Anselmo Hammer, dr Alfonso Leng, Raul
Macerata, Raul Molinaire, dr Miguel Romero i Ruperto Vergara.
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Rozwój Bractwa Wybrzeża poza granice Chile był naturalnym procesem
osobistych kontaktów z bratnimi duszami w innych krajach i przeszczepianiem działalności na następne Wybrzeże. Brali w tym udział Bracia, na przykład zawodnicy na regatach międzynarodowych, attache morscy lub konsulowie… Pierwszy przeszczep z Chile do Wielkiej Brytanii, już w 1952 roku, nie
przyjął się i zaowocowało dopiero drugie podejście, w 1978 roku, ze strony
francuskiej. Charakterystyczny tego ślad stanowi nazwa brytyjskiego Bractwa
– nie jest to Brotherhood of the Coast, tylko Frères de la Côte of Great Britain.
Na bardziej podatny grunt trafiło we Włoszech w roku 1953 i wkrótce potem,
bo w 1955 roku, w Belgii. Te dwa Bractwa Fratelli della Costa Italia i Frères
de la Côte Belgium istnieją nieprzerwanie do dzisiaj.
W innych krajach bywało różnie: działalność zanikała i odradzała się,
Bractwa znikały we mgle i ponownie się pojawiały. Argentyńskie powstało pierwszy raz w roku 1953 na lat siedem, a drugi raz w 1978 i trwa do
dziś. Hiszpańskie w roku 1955 i ponownie dopiero w 1994. Urugwaj zaczynał
w 1957 – dzięki wizycie chilijskich regatowców klasy Lightning (podobnie
jak Hiszpania dzięki regatom klasy Star). Wtedy także zaczęli działać Bracia
w Peru, ale obecnie ślad po nich zaginął. Stany Zjednoczone dołączyły do
rodziny Bractw w roku 1959, Australia w 1960, a Francja w 1963.
Wyprawa geograficzna polskiego jachtu Śmiały dokoła Ameryki Południowej i jej pobyt w Chile stały się okazją do nawiązania pierwszych braterskich kontaktów z żeglarzami obozu państw socjalistycznych. Polskie
Bractwo Wybrzeża powstało na pokładzie tego jachtu w czerwcu 1966 roku
i w nawiązaniu do naszych tradycji morskich przyjęło nazwę Mesa Kaprów
Polskich.
Bractwo w Senegalu było, bo już nie istnieje, powstałym w Dakarze
w 1973 roku ewenementem, ponieważ składało się wyłącznie z mieszkających tam francuskojęzycznych Europejczyków. Inne nietypowe i juz nieistniejące zgromadzenie Braci Wybrzeża to Nef Oceane (1991-1999), które skupiało żeglarskich włóczęgów pływających całymi latami po oceanach świata
i utrzymujących kontakty poprzez amatorskie stacje krótkofalowe typu Maritime Mobile.
Konwencjonalne Bractwa powstawały dalej i to niekoniecznie na wybrzeżach morskich… Pozbawiona dostępu do morza Szwajcaria, a z drugiej
strony taki kraj morski, jak Niemcy, zaistniały po raz pierwszy w roku 1976,
Wenezuela startowała w 1984, Grecja w 1985, Portugalia zaczęła w 1965 w…
Angoli, a u siebie dopiero w 1988. Obecnie są to dwa indywidualne Bractwa.
W 1987 zaczęło sie Bractwo w Irlandii, rok 1995 był pierwszym dla Belize,
Norwegii i Turcji. Wszystkie trzy miały zmienne koleje losu. Norwegia zdecydowanie przetrwała a Belize zdecydowanie nie....Brazylia, która zaczynała
wtedy już po raz trzeci trwa do dzisiaj... W Afryce Południowej działalnosć
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rozpoczęła sie w roku 1997. Owocnym rokiem był też rok 1999. Powstały
wówczas Bractwa na Bahamach i w Holandii (z sukcesem), a także na Haiti
i Dominikanie (bez sukcesu). Lista nie będzie pełna bez wymienienia Węgier,
gdzie nad brzegiem jeziora Balaton Bracia ukonstytuowali się w roku 1998.
Nie wspomniane dotąd kraje, gdzie Hermandad de la Costa obecnie przestało istnieć, to El Salvador, Meksyk, Japonia, Senegal, Szwecja oraz Trynidad. Natomiast kraje, które dołączyły już w XXI wieku to Nowa Zelandia
(2001), Chiny (2007) i Wyspy Kanałowe (2008). To ostatnie, najmłodsze Bractwo, które było sponsorowane wspólnie przez Francję i Wielką Brytanię, jest
jednak od nich niezależne.
Cała ta skomplikowana rodzina Bractw na początku powstawała pod
opieką i wpływem niewątpliwie macierzystego Bractwa Chilijskiego. Ponad
40 lat podlegała jego hierarchii i tamtejszemu „Wielkiemu Kapitanowi”. Język hiszpański był de facto językiem oficjalnym Bractwa. Więzy te jednak
słabły wraz ze zróżnicowanym indywidualnym rozwojem nowych zrzeszeń
miłośników morza. Ich przemyślenia potwierdziły potrzebę i konieczność
utrzymywania międzynarodowych więzów organizacyjnych niezależnie od
poglądów na temat różnic w wersjach (lub różnych tłumaczeniach i interpretacjach) Oktalogu. Na szczęście, różnice kulturowe, językowe lub ustrojowe
nie naruszyły jedności światowego Bractwa Wybrzeża.
Z okazji Operation Sail w Nowym Yorku w 1986 roku odbyło się pierwsze Zafarrancho Światowe, które zdecydowano powtarzać co cztery lata.
Następne odbyły się w Belgii (1990), w Chile (1994), we Włoszech (1998),
w Wielkiej Brytanii (2002), w Argentynie (2006) i w Australii (2010). Na rok
2014 planowana jest Francja. Zafarrancha te wyłoniły współczesny kształt
światowego Bractwa Wybrzeża, gdzie najwyższą władzą jest Rada Kapitanów
Krajowych podejmująca decyzje demokratyczną większością głosów. Oprócz
hiszpańskiego rozpowszechniło się użycie języka angielskiego, jak również
francuskiego i włoskiego. Pojawiła się też inicjatywa zwoływania zafarranch
regionalnych, np. w 1996 na Karaibach.
Na trzecim spotkaniu światowym w Chile (1994) powołany został nowy
organ SECOIN, czyli Sekretariat Koordynacji Międzynarodowej mający służyć radą i pomocą. Nie jest on ciałem wykonawczym. Ma za zadanie ułatwiać
wymianę informacji wewnątrz całego Bractwa oraz doradzać Kapitanom Krajowym podczas ich decyzyjnych obrad na kolejnych Zafarranchach Światowych, a także rejestrować fakty, Mesy i Braci. Efektywna praca SECOIN stała
się możliwa dzięki więzom z Obserwatorami Międzynarodowymi (Vigia Internacional, Look-out) wyłonionymi w poszczególnych Bractwach krajowych
oraz dzięki rozwojowi komunikacji internetowej.
W Internecie istnieją dwie grupy skupiające cyber-brothers wszystkich
krajów: oficjalna http://groups.yahoo.com/group/secoin prowadzona przez
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SECOIN i półoficjalna http://groups.yahoo.com/group/brisegalets służąca
do swobodnej wymiany informacji między braćmi, prowadzona przez brata
o przydomku Brise-Galets. Są również i powstają nowe witryny poszczególnych krajów. Nasza, polska strona, ma adres: www.hermandaddelacosta.pl.
Wymiana słowa drukowanego pozostaje ważnym elementem komunikacji. Aktualnym oficjalnym organem Bractwa jest opracowywany pod przewodnictwem urzędującego SECOIN biuletyn „The Tortuga Post”, który ukazuje
się już cztery razy do roku – a najłatwiej go przeczytać w Internecie. Jest on
kontynuacją tradycji wydawniczych w ramach Bractwa rozpoczętej słynnymi
„Abordajes” dra Anselmo Hammera z Chile, „La Gazette Oceane” Jacques’a
Riala z czasów istnienia Nef Oceane oraz „Mundo Pirata” pierwszego SECOIN. Polskie Bractwo wydaje „Minutę Kapitańską”. Wiele Bractw z innych
krajów też ma swoje organy, przeważnie są to jednak wydania internetowe.
Bractwa krajowe składają się z pewnej ilości mniejszych komórek zwanych Mesami (stoły, tables) a każde spotkanie Braci – zazwyczaj właśnie przy
stole – zgodnie z hiszpańsko-języczną tradycją – nazywa się zafarrancho. Tych
podstawowych komórek organizacyjnych jest na całym świecie około 180. Na
czele każdego Bractwa stoi, wybierany co pewien czas Kapitan Krajowy, CN
– Capitan Nacional, którego faktycznie używany tytuł może brzmieć różnie,
zależnie od lokalnej tradycji.
Liczebność Hermandad de la Costa na świecie szacowana jest obecnie na
dobre 3500 osób, z czego ponad 2500 to cyber-brothers z adresem mailowym
i dostępem do Internetu. (dane liczbowe pochodzą z roku 2011). Flaga Bractwa Wybrzeża jest czarna z kotwicą, dwiema gwiazdami i skrzyżowanymi
wiosłami w kolorze białym. Bractwo ma swój, obchodzony na całym świecie,
dzień świąteczny, który wypada w rocznicę powstania – dnia 4 kwietnia.
3. Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich
Zalążek polskiego Bractwa Wybrzeża powstał 1 czerwca 1966 r. przez
przyjęcie do tego stowarzyszenia załogi jachtu Śmiały. Stało się to podczas
wyprawy geograficznej dookoła Ameryki Południowej i jej postojów w chilijskich portach. Istniejące wtedy, już od lat piętnastu, stowarzyszenie Hermandad de la Costa w Chile dobrze wykorzystało nadarzającą się okazję, by
zaszczepić swoją okrzepłą organizacyjnie ideę braterstwa ludzi morza daleko,
ale na podatnym gruncie.
Dopiero z perspektywy minionych dziesięcioleci, w ciągu których Polacy
pozostawali jedynymi Braćmi za żelazną kurtyną, można docenić wagę tej
inicjacji. Z powodu obowiązków wyprawowych odbyła się ona na dwie raty,
na wielkim ogólnokrajowym zafarrancho w Santiago oraz w porcie Antofagasta. Dzięki stosunkowo wczesnemu powstaniu polskie Bractwo cieszy się
obecnie stażem i godną pozycją w rodzinie Bractwa Wybrzeża.

11
Doktryna Kaprów Polskich
Załoga jachtu Śmiały otrzymała w Chile cyfry od 1 do 6 w nowym polskim Bractwie. W drodze powrotnej do Polski, na Atlantyku dnia 03.09.66,
kapitan jachtu i Bractwa, Bolesław K. Kowalski (1) zarządził demokratyczne
wybory i przez następnych siedem lat kapitanem Polskiego La Hermandad de
la Costa był Jerzy A. Knabe (2).
Nie zaprzątając sobie za bardzo głowy aspektem legalności stowarzyszenia, Bracia pielęgnowali międzynarodowe więzy oraz dbali o powiększanie
liczby Braci w Polsce. Sprawą legalizacji Bractwa na dobre zajął się dopiero
później, jako prawnik, kpt. Bolesław K. Kowalski (1), kiedy 19 maja 1973 r.
został ponownie wybrany kapitanem Bractwa.
Bardzo szybko okazało się, że w polskim socjalizmie nie potrzeba takich
oddolnych stowarzyszeń. Dzięki temu całymi latami Bractwo robiło swoje
pod szyldem Komitetu Organizacyjnego: organizowane były zafarrancha,
przyjmowano nowych Braci, opracowywano doktrynę, cele i formy działania, dostosowywano do potrzeb regulaminy, statuty, ceremoniały. Dokumenty pisane były w archaizowanej polszczyźnie, co stało się już specyficznym
zwyczajem. Ze względu na historię i tradycje morskie Bractwo nasze przyjęło
nazwę Mesa Kaprów Polskich. Dalszą działalnością kierowali: od roku 1978
Dariusz M. Bogucki (22), a od 1982 kolejny raz Bolesław K. Kowalski.
Bezowocne starania o rejestrację Bractwa i jego półkonspiracyjna działalność trwały aż do zmiany ustroju w Polsce. W międzyczasie w 1987 roku
doszło nawet do „małżeństwa z rozsądku” z Ligą Morską. Z tego nieudanego
związku (gdzie 21-letnie, a więc całkiem już dojrzałe Bractwo grało niezręcznie rolę Okręgu Ligi Morskiej) wybawił nas rok 1990, kiedy to rejestracja
(dnia 13 grudnia) stała się raptem prosta. Bractwo przy starannej jak zwykle
selekcji liczyło wówczas już blisko 60 członków.
Wielka Karta Praw zapisana została w VII Wydziale Cywilnym i Rejestrowym Sądu Wojewódzkiego w Warszawie pod pozycją 1217898 jako Statut Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich. W roku 1992 kapitanem wybrany został Jerzy M. Rakowicz Raczyński (57), w czasie kolejnej kadencji od
roku 1997 dowodził Kazimierz A. Goebel (18), w roku 2000 po raz czwarty
i ostatni kapitanem został wybrany Bolesław K. Kowalski (1). Kapitanowie
kolejnych kadencji to: Eugeniusz Moczydłowski (73) i Jerzy Demetraki-Paleolog (78)
W miarę finansowych możliwości Mesa Kaprów Polskich zawsze starała
się o swój czynny byt na forum międzynarodowym. Spotkania na morzach
i oceanach świata pod charakterystyczną czarną banderą Bractwa były zapewnione przez ruchliwość i przedsiębiorczość wielu Braci wyruszających na
wielkie wyprawy i mniejsze rejsy.
Polscy Bracia dali się poznać Braciom we Francji, w Wielkiej Brytanii,
brali udział w Gran Boucan Bractwa w roku 1985 w Antwerpii, uczestniczyli
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też w l, 2, 5, 6 i 7 Zafarrancho Światowym. Z biegiem czasu wizyty i rewizyty, szczególnie na terenie Europy stały się już zbyt liczne by je wszystkie
wymieniać.
Polskie Bractwo Wybrzeża podjęło inicjatywę wydawniczą celem popularyzowania dobrych książek marynistycznych jako swoją „Złotą Serię”.
Pierwsze (w roku 2002) ukazało się wznowienie zbioru duńskich esejów Tage
Vossa pt. „Morze wokół naszego domu”. Pozycją drugą był przedruk międzywojennej opowieści Andrzeja Bohomolca o „Wyprawie jachtu Dal”. Znacznie
wcześniej rozpoczęto wydawanie organizacyjnego biuletynu pod historycznym tytułem „Minuta Kapitańska”.
Ustanawianie wyróżniających odznaczeń osób szczególnie zasłużonych
dla spraw morskich jest inną formą działania Kaprów Polskich. Poza wyrażaniem uznania za dokonania, poprzez odpowiednio uroczystą oprawę tych
nadań, zwracają one także uwagę opinii publicznej i środków masowego przekazu na marginalizowane w Polsce sprawy morza. Są to zaszczytne wyróżnienia w postaci białych i czerwonych gwiazd przyznawanych Braciom z tytułu
„indywidualnych dokonań na morzu i dla morza”, a także, nadawane już nie
tylko Braciom, Medale Bractwa Wybrzeża oraz Nagroda Chwały Mórz w postaci wcale nie symbolicznego Kaperskiego Toporu Bojowego.
W roku 2001 na pokładzie żaglowca Fryderyk Chopin pierwsze topory odebrali Dariusz Michał Bogucki (22) za rok 2000 i Krzysztof Tadeusz
Baranowski (3) za rok 2001. Topór Bojowy za rok 2002 otrzymał Bolesław
K. Kowalski (l) na pokładzie Daru Pomorza. [Kowalski jako jedyny Polak jest
również odznaczony najwyższym honorem Bractwa Chilijskiego: Medalem
Szlachectwa Morza czyli zaszczytnym tytułem Gentilhombre del Mar].
Następne polskie Topory Bojowe otrzymywali kolejno: 2003 Andrzej
Drapella (89), 2004 Kazimierz Jaworski (23), 2005 Wiesław Rogala (13),
2006 Ziemowit Barański (12), 2007 Jerzy Knabe (2), 2008 Jerzy Rakowicz
(57), 2009 Andrzej Urbańczyk, 2010 Wojciech Jacobson (44), 2011 Tadeusz
Siwiec.
Od dawna nurtował Kaprów Polskich temat mes regionalnych, których
powstawanie jest logicznym krokiem rozwoju powiększającego się Bractwa.
Temat dojrzewał począwszy od roku 1986, ale podział na Mesę Lubelską,
Mesę Szczecińską i Mesę Warszawską nastąpił dopiero w roku 2003. Mesa
Gdańska zaczęła swoje życie z nastaniem roku 2010. Razem stanowią one
Mesę Kaprów Polskich, liczącą obecnie (tzn. w 2011r.) ponad 80 Braci .
Historycznie Polskich Braci Wybrzeża jest już prawie 120. Tyle nie powtarzających się osobistych „cyfr” zostało nadanych od chwili powstania Mesy
Kaprów Polskich. Przez ubiegłe lata wielu czynnych i zasłużonych Braci odeszło na wieczną wachtę, czyli po naszemu: odpłynęło w ostatni rejs do Hilo:
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Ludomir Mączka (6)
Olgierd Baniewicz (8)
Leonid Teliga (9)
Bogdan Dagajew (17)
Konrad Szott (20)
Jerzy Mańkowski (21)
Dariusz Bogucki (22)
Kazimierz Jaworski (23)
Bogumił Pierożek (25)
Bogdan Grzegorzewski (27)
Franciszek Bógdoł (28)
Leszek Błaszczyk (34)
Leszek Jaworski (40)
Romuald Jezierski (41)
Zdzisław Michalski (43)
Mieczysław Miller (45)
Edward Pivl (46)
Władysław Bogacki (47)
Władysław Kłos (48)
Tomasz Głuszko (54)
Bronisław Szmidt (63)
Przemysław Englert (66)
Wojciech Wirowski (70)
Paweł Morzycki (76)
Leszek Sołtysik (79)
Andrzej Straburzyński (94)
Aleksy Pugacewicz (106)
Ich nazwiska, cyfry i zasługi to nieodłączna część historii Kaprów Polskich.
Cześć Im i Pamięć Wieczna!
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Z najstarszego urzędowego pisma gminy Mełgiew,
powiatu lubelskiego jakim
dysponuję wynika, że Antoni Kowalczyk, vel Kowalski,
syn Idziego i Franciszki z Todorowskich, czyli ojca mego
dziadek, a mój pra – urodził
się w Zakrzowie (parafia Łączna) 07.07.1863. Natomiast
rodzicami mego ojca Jana,
a moimi dziadkami byli Antoni i Marianna. Zarówno ojciec
mój jak dziadek – w.w. Antoni
i jego ojciec, czyli mój praIdzi, pochodzili z dóbr w Zawieprzycach, gdzie z ojca na syna byli oficjalistami, jednak herbowymi, przy
czym pradziadek Idzi, a może dziadek Antoni, albo i obaj, produkowali się też
w stosownych okolicznościach we dworze, a i w kościele – na skrzypcach.
W tychże Zawieprzycach, w r.1895 r. urodził się był mój wspomniany ojciec, którego matka, a moja babcia – Marianna, z domu Gawłowska, twierdziła, że po mieczu szczycimy się klejnotem, nomen – omen, Korab. Od niej też
miał w stosownym czasie trafić w moje ręce, przechowywany przez nią skarb
rodowy – czyli herbowy ryngraf srebrny, a w szczególnych okolicznościach
nawet szczerozłoty. Pozostawiony był przed śmiercią przez jej wcześnie, bo
w końcu lat dwudziestych zgasłego męża, a mojego dziadka po mieczu – Antoniego. Jednak, rozdzielona czasem wojny od reszty rodziny babcia Marianna
zmarła pozostawiąjąc jedynie fotografię trumienną u sąsiadów tak, że nawet
na jej pogrzebie nikt z rodziny nie był i o miejscu pochówku pojęcie mam
mgliste.
Znacznie wcześniej, bo jeszcze przed moim urodzeniem, ojciec mój
w bliżej mi nieznanych okolicznościach, wraz z młodszym bratem, który
wkrótce zmarł, opuścił dom rodzinny, a nawet Zawieprzyce, by w pobliskim
grodzie Lublinie bez powodzenia szukać szczęścia i kariery w odważnym organizowaniu różnych warsztatów rękodzielniczych, na czym, jak to z wyników można wnioskować, nie znał się zupełnie.
Ze spowodowanej niepowodzeniami desperacji, a pewnie i z wyniesionego z Zawieprzyckiego domu patriotyzmu, zaplątał się był też w jakąś niepodległościową konspirację i lekko ranny przy transporcie t. zw. bibuły, (t. j.
konspiracyjnej prasy i innych tajnych pism), wylądował w legionach Piłsud-
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skiego, by los swój z mundurową, a później i cywilną wojskowością połączyć
na dłużej.
Po wybuchu niepodległości, jako wysłużony już i ostrzelany w bojach
legun, oddelegowany został na kursy rodzącego się wówczas automobilizmu
wojskowego i na coraz szerszym polu tej dziedziny, aktywność zawodowa
mego ojca już przez resztę jego życia oscylowała. No, z wyjątkiem okresu
drugiej wojny światowej, kiedy dosyć powszechnym w ów czas wzorem dom
i rodzinę utrzymywał z handlu czym popadło. Po wojnie powrócił do pierwotnego zawodu jako jakiejś rangi szef bazy auto – transportu w Państwowym
Urzędzie Repatriacyjnym. I w tym charakterze, wraz z przemieszczanymi coraz bardziej na zachód bazami transportu samochodowego, przenosił się także
ojciec, a za nim i ja. Dezaktualizacja działalności repatriacyjnej z końcem lat
czterdziestych, zastała całą wreszcie naszą rodzinę we Wrocławiu, gdzie ojciec, już jako nauczyciel zawodu pozostał do emerytury.
Matka moja Lucyna, z zawodu pielęgniarka, zajmowała się jednak głównie rodziną t.j. domem i trojką dzieci. Mnie wydała na świat w Lublinie, 4 marca 1928 r. po dwóch starszych ode mnie córkach, a moich siostrach, Henryce
-Ewie i Janinie, zwanej zasłużenie przez bliskich dzięki urodzie, wdziękowi
i dowcipowi zasłużonym imieniem Królowej Miłości. Ojciec mojej mamy
– a mój wywodzący się z rodziny włościańskiej dziadek, również Antoni, ale
Szlązak, mąż matki mojej matki również imieniem Marianna, z domu Talarek,
czy Talorek, chlubił się jednym z pierwszych polskich dyplomów maszynisty
Kolei Warszawsko–-Wiedeńskiej, gdzie też z wielką dumą na tym stanowisku
zatrudniony, pogwizdując parowozami na dalekich trasach – bo aż do Francji
– powoził. Obowiązki swoje, jak to przy każdej okazji dla podkreślenia szlachetności zawodu zaznaczał – w białych rękawiczkach sprawując. Bo taki był
jego, jedyny zresztą w życiu zawód i praca.
Dobry szmat dzieciństwa spędziłem w Lublinie, i u dziadków – ze strony
matki, a więc Szlązaków – w Sławkowie (koło Olkusza), gdzie ślady resztówek leśnych w okolicach Reczkowego, do dziś pozostają.
Zawierucha II Wojny Światowej zastała nas we Włodzimierzu Wołyńskim. Tam też, nieco wcześniej w t.zw. Zameczku rozpoczynałem edukację
w Szkole podstawowej, zwanej podówczas Powszechną. Tam też wstąpiłem
do harcerstwa. Ze Stefanem Sikorą uciekałem z domu, niezbyt daleko, bo do
nieodległego lasu. Nosiłem teczkę za Zoją Turewiczówną, a przygody Tarzana zakończyłem długą hospitalizacją spowodowaną upadkiem z wysokiego
kasztana i wstrząsem mózgu. W czasie pobytu w szpitalu dosyć bystro poznałem przyszpitalną topografię, w tym słabości wzmocnionego żywopłotem
ogrodzenia, lokalizację przyszpitalnej kostnicy, oraz zaludnianych królikami
klatek, z którymi już po wybuchu wojny miałem przygody, ale dziś już tu, na
te wczesne przygody miejsca brak.
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Działania wojenne mojej rodziny zaczęły się od zniknięcia z domu ojca,
w jakiejś, pewnie wojennej potrzebie i ukrywaniu się przed wrogimi siłami
powietrznymi w podmiejskich krzakach. Wkrótce jednak matka moja, jako
pielęgniarka, została zmobilizowana i oddelegowana z kilkunastu lżej chorymi z miejscowego szpitala, w niezbyt precyzyjnie określonym celu do równie
niejasnego punktu zbornego, bodajże w Kowlu.
Tak więc, gromadka składająca się z kilkunastu niezbyt ciężko, ale jednak
chorych mężczyzn w jakichś elementach uniformów wojskowych oraz szpitalnych piżam i szlafroków, z trójką dzieci i moją młodą, bo tylko nieco ponad
trzydziestoletnią, matką na czele, wyruszyła piechotą z Włodzimierza Wołyńskiego na wschód, zaopatrzona w stosowne zaświadczenie. Gubiąc dosyć
szybko podopiecznych, rozsądnie przy każdej okazji kierujących się w stronę
nieodległych pieleszy rodzinnych dotarliśmy, w końcu już tylko we czworo,
drogami pełnymi śmiertelnych zagrożeń i skrajnych niewygód do Lwowa, by
już chociaż w części pociągiem, powrócić do Włodzimierza, w nadziei na
odnalezienia ojca.
Po kilku miesiącach, już z ojcem, udaje się nam wraz z paroma innymi
rodzinami uciekinierów, ciężko załadowaną furą drabiniastą przedostać przez
jedyną przeprawę mostową, przez Bug w Uściługu – na zachód. My, dzieci razem z matką znalazłyśmy schronienie we wspominanym już domu dziadków
w Sławkowie, wówczas na terenie tysiącletniej Rzeszy Niemieckiej. Ojciec
zaś, jako przyczółek rodziny, pozostał w Lublinie.
Ja, naturalną koleją rzeczy skończyłem w tymże Sławkowie szkołę podstawową i po blisko dwóch latach wraz z matką i siostrami wróciliśmy do
Lublina gdzie ojciec był już zadomowiony. Tam zostałem uczniem Gimnazjum i Liceum Chemicznego w Lublinie, uprawiając przy tym w ramach Szarych Szeregów t. zw. mały sabotaż. Polegał on głównie na szkoleniu z bronią krótką, zrywaniu niemieckich flag, naklejaniu antyfaszystowskich afiszy
i ćwiczeniach strzeleckich, na tyłach rozległego cmentarza przy ul. Lipowej,
a także na handlu papierosami „Juno”, mustrze i trenowaniu rzutów granatem.
W tej też ćwiczebnej grupie składaliśmy w jakiejś piwnicy przy ul. Szopena
przysięgę na flagę w polskich barwach narodowych, stojąc na rozpostartych
na betonowej podłodze zdobycznych flagach ze swastykami.
Krótko przed t. zw. wyzwoleniem zostaliśmy obaj, z ojcem, tym samym
czerwcowym świtem 1944 r. aresztowani i osadzeni w III baszcie Zamku Lubelskiego, czyli jego kondygnacji najwyższej. Spośród 106 aresztowanych
owej nocy, po jakimś miesiącu, obaj z ojcem uszliśmy z życiem, wśród, o ile
wiem, tylko szesnastu jakimś nadzwyczajnym zbiegiem okoliczności ocalałych współwięźniów. Jeden n.p. ogłuszony (chyba Kwater) strzałem w szczyt
głowy i okrwawiony, dawał pozór trafionego śmiertelnie. Inny, nawet niedraśnięty, upadł za piec kaflowy, pomiędzy wcześniej zabitych i okrwawionych.
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Spośród zamordowanych pamiętam już tylko Kalickiego, Kłosowskiego, braci Burtanów i wesołka Wiktora Bartuzi.
Wcześniej jednak, po paru tygodniach baszty, 60 z nas przeniesiono do
którejś celi I-szego oddziału. Reszta została prawdopodobnie rozrzucona po
innych celach i oddziałach. Jednak w dniu mordu było nas w celi za sprawą
pewnego Fina już tylko 59. Osadzony wraz z nami jako członek ruchu oporu, ów Fin, z tytułu jakiejś infekcji został przeniesiony „na szpitalkę”. Tam
zadźgał na śmierć wyjątkowo okrutnego i znienawidzonego przez więźniów
oberarztfuehrera SS zwanego Krową, za co został bezzwłocznie, na miejscu
zastrzelony.
Po rozstrzelaniu więźniów z cel bliższych, oddziałowi wywoływali z naszej celi kilka razy po piętnastu „do sprzątania trupów”. Wywołanych prowadzili, do nie odległej celi na końcu korytarza, tego samego chyba pierwszego
piętra, gdzie – co było u nas słychać – byli bezzwłocznie rozstrzeliwani przez
mundurowych, z dystynkcjami SS, a polscy oddziałowi wyprowadzali kolejną
piętnastkę.
Obaj z ojcem należymy szczęśliwie do umiarkowanie wysokich. W szyku apelowym staliśmy więc w ostatniej już czwórce, a po odejściu Fina, nawet trójce. Po rozstrzelaniu więźniów z sąsiednich cel, oddziałowi otworzyli
naszą celę wołając „piętnastu do sprzątania trupów”. Po zabraniu bezpowrotnie pierwszych trzech piętnastek, dwa albo i trzy razy wywoływali ostatnią
czternastkę, ale za sprawą wykrzykiwanych coraz bardziej nerwowo rozkazów przez biegających po korytarzach nieznanych nam oficerów, zamykali
nas z powrotem. Po kilku dalszych minutach Niemcy gdzieś zniknęli i polscy
oddziałowi otworzyli nam celę już na dobre. Jeszcze chwilę staliśmy w korytarzu formując już bez eskorty dwuszereg i mogliśmy wychodzić.
Zajrzałem do celi śmierci: Niewielka wolna przestrzeń przy drzwiach.
Odpadające tynki, poodrywane od ścian przewody instalacyjne i zwały ciał
zastrzelonych na całej prawie podłodze. I piec kaflowy. Tyle zapamiętałem,
nim napierający z tyłu wypchnęli mnie na schody i dziedziniec. W bramie
podobno leżał zabity Krowa, ale go nie widziałem.
W pobliżu otwartego wyjścia z baszty, zawsze stała metalowa beczka
z ropą naftową w której nurzaliśmy koszule dla pozbycia się wszy. Beczka ta
była przewrócona wylewając na dziedziniec zawartość, którą stanowiły napęczniałe, równie czarne jak jej płynna zawartość – martwe pasożyty. Wychodząc musiałem się strasznie wlec, bo już za bramą wyjściową na okalającej
mury Zamku trawiastej skarpie, leżał długi rząd zabitych przed – jak mi się
zdawało – paroma minutami współwięźniów.
Po wyzwoleniu, wróciłem do Szkoły Chemicznej, z której zresztą zostałem wraz z moim przyjacielem Elkiem Polańskim wkrótce wyrzucony
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– jak można się domyślić, ”za wzorowe zachowanie”. Jakoś jednak obu nam
udało się to gimnazjum skończyć, nawet z tytułem laboranta.
W międzyczasie kontynuowałem działalność w rozpadających się Szarych Szeregach i skończyłem, już legalnie, pierwszy kurs drużynowych Z.H.P.
Niemniej, w konsekwencji wyłapywania przez nowe władze ludzi związanych z konspiracją – byłem zmuszony opuścić rodzinny Lublin, by podążyć
za często zmieniającym adres ojcem.W Łodzi zaliczyłem t.zw. małą maturę,
czyli czwartą klasę gimnazjum pana Duczymińskiego.
Potem był Gorzów, w którym już jako licealista współorganizuję dla
siebie i rówieśnych szkołę, a także, na bazie ukończonego jeszcze w Lublinie Pierwszego Kursu Drużynowych, zakładam Harcerską Drużynę Wodną.
W Katowicach ze dwa miesiące chodzę do liceum dla dorosłych, ale w konsekwencji niefortunnej fascynacji urokiem damskich wdzięków, znów jakiś czas
spędzam w tzw. pudle. Wreszcie, już na stałe wraz z całą rodziną, osiadamy
we Wrocławiu.
Wracam do harcerstwa, w roku 1948 zdaję maturę i rozpoczynam studia na wydziale prawno-administracyjnym tamtejszego uniwersytetu. Po
pierwszym pomyślnie zaliczonym roku, jesienią, w okolicy Kowar znanej mi
z harcerskich obozów, z moim przyjacielem Edkiem Wawrykowiczem, póżniejszym adwokatem, przekraczamy nielegalnie tzw. zieloną granicę i przez
Czechosłowację chcemy się dostać do Niemiec i Szwajcarii. Aliści na granicy
Czesko-Bawarskiej zostaliśmy ujęci i, po jakimś miesiącu odsiadki w Czeskich Budziejowicach, odstawieni z powrotem do ludowej ojczyzny.
W Kudowie smutek więzienia. We Wrocławiu, nie lepiej. W sumie, po
roku, powrót na studia. A jeszcze rok później, także Wydział Humanistyczny
(filologia angielska) Uniwersytetu Wrocławskiego. W końcowym okresie istnienia ZAMP-u (tj. Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej) wstępuję do
tej organizacji, a po jej socjalistycznym przekształceniu pozostaję w ZMP.
Rozpoczęta jeszcze przed maturą wielka miłość z Iną została jeszcze na
pierwszym roku przerwana dosyć nagle jej przymusową repatriacją do ZSRR.
Pod koniec drugiego roku studiów, nocne słowiki i spacery wśród bzów
z Ewą, kończą się małżeństwem z Marysią. Po kilku latach rozwód i niestety
śmierć na zapalenie opon mózgowych naszego synka Jędrusia.
Na drugim roku objawia się też moja wielka, choć dotychczas drzemiąca, życiowa pasja i zauroczenie – żeglarstwo! Bezpośrednim tego skutkiem
jest przeniesienie się po uzyskaniu dyplomu magistra praw – do Warszawy.
Znam już język angielski, słabiej niemiecki i rosyjski, a jak się rozpędzę, to
dukam jeszcze parę słów po hiszpańsku, a nawet po arabsku.
Moja fascynacja żeglarstwem dała o sobie znać już w czasach szkoły
średniej, w Gorzowie nad Wartą, ale we Wrocławskim Klubie AZS – wybuchła. Tam uzyskuję pierwsze stopnie żeglarskie i odnoszę największy i jedy-
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ny sukces regatowy, zdobywając tytuł W-ce Mistrza Okręgu Wrocławskiego
w klasie „Pionier”!
W roku 1952, Tadeusz Szpakowski – w moim przekonaniu najlepszy kapitan jachtowy w Polsce – namawia mnie na pracę w Zarządzie Głównym Ligi
Morskiej. Przenoszę się więc do Warszawy, zamieszkuję na ósmym piętrze
bez windy, kątem u Andrzeja Dąbkowskiego i oddaję się bez reszty żeglarstwu.
Po kilku kursach i obozach skoszarowanych (także bojerowych) w Mikołajkach, Giżycku i Sławie Śląskiej, w ośrodkach w Jastarni i Gdyni przychodzi
zauroczenie żaglami na morzu. I rejsy pełnomorskie. Kwalifikacje i stopnie:
sternika I-szej klasy, sternika lodowego, sędziego regatowego, instruktora, a z
czasem, znacznie później, radarzysty i radiooperatora.
Wkrótce po przeniesieniu się z Wrocławia do Warszawy, pod wodzą Tadka Szpakowskiego, z ramienia Ligi Morskiej a później Ligi Przyjaciół Żołnierza, organizuję w Gdańsku i Sławie Śląskiej skoszarowane kursy tak potrzebnej kadry instruktorskiej. Działam także na różnych funkcjach w prezydium
Sekcji Żeglarstwa Głównego Komitetu Kultury Fizycznej.
W r. 1957 – żegluję już jako jachtowy kapitan morski z patentem Nr 90,
a od r. 1975, cieszę się dumnie brzmiącymi tytułami jachtowego kapitana żeglugi wielkiej, patent nr 79. W konsekwencji również i kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej.
Też w r. 1957 żenię się powtórnie – tym razem na dobre. Z Tereską. Zmiana stanu cywilnego powoduje konieczność ustabilizowanej pracy zarobkowej.
Biorę więc co jest do wzięcia i przez – dzięki Bogu – krótki okres utrzymuje
się z ciężkiej pracy fizycznej w fabryce uszczelek gdzieś na Pradze. Następnie
jest już lepiej, bo w drodze konkursu, dostaje posadę w Filmowym Studiu
Opracowań Dialogowych jako redaktor – tłumacz, a żona rodzi mi córeczkę
– Marcelinkę.
Praca w studiu, ze wszech miar komfortowa i interesująca, koliduje jednak, niestety z żeglarstwem. Urlop okazał się za krótki, dyrektor zbyt stanowczy, a kolejka chętnych na moje miejsce za długa. Szukając chleba kontynuuję
związane z żeglarstwem wykłady a także publikacje prasowe i wydawnicze,
Wreszcie szczęście znów się uśmiecha w postaci posady w handlu zagranicznym. Z przerwami na przedsięwzięcia żeglarskie pracuję w różnych
przedsiębiorstwach tego resortu, aż do emerytury. Tym razem kolizje z żeglarstwem nie mają już takich katastrofalnych następstw jak ta w filmie, chociaż
praca jest nie mniej, a czasem nawet bardziej interesująca, zaś jachting z pewnością bardziej czasochłonny.
Przez kilkanaście lat zajmuje się pionierską wówczas w Polsce dziedziną
nowoczesnej gospodarki tj. eksportem usług lotniczych dla rolnictwa. Akwizycją, a następnie realizacją pierwszych kontraktów eksportowych w zakresie
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usług agrolotniczych, a później i pokrewnych. Prace te prowadzę w latach
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, głównie w Egipcie i Sudanie. Początkowo ograniczają się one do ochrony przed szkodnikami pól bawełny, a nieco później także pszenicy, niszczenia herbicydami zarastających drogi wodne
hiacyntów, zwalczania szarańczy i śmiertelnego płoszenia ptaków.
W roku 1971 przyjście na świat mojego syna Piotra, ożywia już nieco monotonne, życie rodzinne. Gdzieś w tym czasie zmieniam też zawodową specjalizację, chociaż agrolotnictwo, którego byłem jednym z naprawdę pierwszych
pionierów, do dziś pozostaje przedmiotem polskiego eksportu, także na inne
już rynki Afryki i Azji. Działalność ta rozwinęła się także na potrzeby rolnictwa krajowego, skutkując nawet produkcją nowych typów specjalistycznych
samolotów stanowiących przedmiot niezależnego eksportu i utworzeniem
ukierunkowanej szkoły lotniczej.
W latach 50-tych i 60-tych byłem instruktorem, wykładowcą i egzaminatorem na stopnie żeglarskie. W r. 1957-59 założyliśmy w Warszawie, na tak
zwanej Krypie, m.in. z Tadziem Szostakiem i Adasiem Jasserem klub żeglarski, którego zostałem komandorem. Z udziałem tych samych kolegów przewodniczyłem również Komitetowi Budowy Jachtu Dar Warszawy czyli późniejszej Sawy, która weszła do eksploatacji w r. 1961. Zostaję też członkiem
Rady Żeglarstwa Zarządu Głównego AZS..
Rejsy i pionierskie wyprawy morskie oraz działalność szkoleniowa, organizacyjna i publicystyczna, wypełniają mój czas w przerwach pracy na niwie
handlu zagranicznego. I tak: w latach 1957-59 prowadzę szereg rejsów szkoleniowych po Morzach Bałtyckim i Północnym, przygotowując równocześnie
wyprawę oceaniczną polskich żeglarzy na Morze Czerwone, pod patronatem
Wydziału Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ta, żeglarsko-zoologiczna
prekursorska wyprawa siedmioosobowej załogi na jachcie Dar Opola uwieńczona została pełnym sukcesem żeglarskim i publicystycznym, a także bogatym plonem w postaci hekatomby okazów fauny morskiej niezbędnych do
nauki na Wydziale Zoologii U.W.
Jako uczestnicy wyprawy i pierwsi polscy płetwonurkowie, w ramach połowów na rafach Morza Czerwonego dokonywaliśmy, w akwalungach, zejść
na głębokości wówczas imponujące, bo przeszło 20-metrowe. W czasie żeglugi, zbiorów i prac konserwacyjnych w okresie od 21 grudnia 1959 r do 16
sierpnia 1960 r. wyprawa przebyła 8055 Mm., a z przywiezionych przez nas
okazów fauny morskiej korzystają studenci wydziału zoologii Uniwersytetu
Warszawskiego chyba do dziś.
Byłoby jednak nieprzyzwoitością wspominać tą wielką przygodę, pomijając jej uczestników, a więc współtwórców. Wspominam ich zawsze ciepło
(patrz książka p.t.„Wyprawa Koral”). Wszyscy oni z poświęceniem, zapałem
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i świadomością pionierskiej dla żeglarstwa i nauki roli tej wyprawy, w reżimowych warunkach ówczesnej Polski, spełniali przyjęte obowiązki.
Z pewnością, niezrozumiałe dla dzisiejszego czytelnika, przywoływane
do żeglarskiej przygody pojęcie „pionierskiej roli”, brzmi pretensjonalnie.
Bo też trudno sobie wyobrazić gęstość ówczesnego sita i stanowczość „szlabanu” na wszelkie wyprawy i podróże zagraniczne, inne niż z góry uznane
i politycznie pobłogosławione misje państwowe. Bez względu na przyczynę,
przypadek żeglarskiego, naukowego czy choćby personalnego niepowodzenia
naszej wyprawy, groził paraliżem podobnej działalności na daleką przyszłość.
To też pozytywna decyzja wymagała decyzji na szczeblu najwyższym. Zdawali sobie z tego sprawę wszyscy jej uczestnicy.
Ja byłem w dosyć sprzyjającej sytuacji. Studiując kilka lat wcześniej na
wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, zabiegałem o zgodę rektora
na równoległe studja na wydziale humanistycznym (filologia angielska). Wymagało to kilkukrotnych osobistych wizyt u rektora. Był nim wówczas profesor Stanisław Kulczyński. Skutkiem tych moich wizyt stałem się być może
dla niego rozpoznawalny. W Warszawie moje starania o wyrażenie zgody na
wyprawę geograficzną wymagało akceptacji Wice-Przewodniczącego Rady
Państwa ds. nauki, którym zbiegiem okoliczności, znów był prof. Stanisław
Kulczyński. Nie wiem wprawdzie czy mnie poznał, ale ton jego rozmowy ze
mną no i jej życzliwy wynik, zdawał się na to wskazywać.
Świadomość ciężaru tej odpowiedzialności i zaangażowanie każdego
z uczestników wyprawy, skłania mnie do poświęcenia każdemu z nich uwagi. Muszę więc wymienić tych, którzy uchylając nieco żelazną kurtynę, albo
może tylko osłabiając jej szczelność, nie zawiedli, także i mnie. Również
w formie późniejszych publikacji. A więc prof. dr. Zdzisław Raabe, nasz patron, protektor i opiekun, który przyjął ryzyko utraty nie tylko twarzy wielkiego w nauce polskiej nazwiska a również osobistej, szczególnie znaczącej
w tych czasach kariery. Jego uczeń, późniejszy więzień internowania w stanie
wojennym, pro-rektor ds. młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego, patron i z
czasem inspirator i patron egzotycznych wypraw młodych zoologów, wszechstronny popularyzator tej dziedziny wiedzy, prof. Tomasz Umiński.
Nieżyjący już, żeglarski mój przyjaciel i zastępca na pokładzie, diabelnie
zdolny, redaktor Jerzy Zygfryd, czyli Żożo, alias Zyzio Kowalkowski. Stary
Człowiek (oczywiście nasz rówieśnik), brodaty miłośnik broni, łowca i myśliwy, założyciel sławnego Zakonu Oksydowańców Łysych, okresowy rebeliant
w ramach Związku Zbuntowanych Szotmenów. Zawsze pogodny i lubiany.
Później, nadal rubaszny i uczynny, szef laboratorium przychodni sportowo
-lekarskiej Legii, Andrzej Lisiecki. Niezauważany przez ojca, syn założyciela
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce, czyli Dziadka Lisieckiego.
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Lekarz wyprawy i jej dobry duch, kucharz amator i obżartuch, zawsze
skory do każdej pracy Kum, czyli Olgierd Baniewicz. Etatowy napęd bączka,
Zawsze do Usług – Fera Baniewicz. (Ferry – boat: prom). Najlepszy jego przyjaciel w załodze – Pan Porucznik Zawsze Taki Ogolony, mechanik i pierwszy
nurek wyprawy – Jurek Knabe. Pracowity jak oni wszyscy, uczynny i nad
miarę bezkonfliktowy, inżynier mechanik. Późniejszy założyciel Yacht Klubu
Polski – Londyn. Działacz i współtwórca Polonijnych i Polsko-Polonijnych
Zlotów i wypraw żeglarskich, wielki wielbiciel żon i narzeczonych.
No i najmłodszy wiekiem, beniaminek załogi – preparator i miłośnik
zwierząt, trochę humorzasty, milczek o zmiennych nastrojach. Trafiła mu się
praca monotonna i żmudna, o woni formaliny, płynu Rogostajskiego i innych
niemniej śmierdzących cieczy. Leciutko spulchniona sylwetka, sposób poruszania się i młodzieńcza buzia zjednały Heniowi Jakubowskiemu (późniejszemu docentowi Uniwersytetu Łódzkiego) ksywkę Amorek, podobnie jak Żożo
przyciągającą nie zawsze mile widziane docinki kolegów.
Chyba najbardziej zaufany profesora Raabe, asystent administracyjny,
czyli sekretarz katedry niczym szczególnym się nie wyróżniający, zoolog
z zamiłowania. Cichy i zawsze zrównoważony, uczynny, życzliwy i chętny
do każdej robotyJurek Nowicki. Pokładowy poeta, nie stroniący od częstochowskich rymów, cieszył nas po służbie, a niekiedy i w czasie pracy lekko
zgryźliwymi, ale celnymi złośliwostkami aktualizowanych tekstów starych
piosenek. N.p.: „Nie lubisz kochać często, zbrzydło kobiece ciało, oszczędzisz
siłę męską, forsę złożysz w PEKAO. Wstąp bracie na ‘Drapole’, wstąp bracie
na ‘Drapole’, syfa się nie nabawisz, gruntownie zmienisz dolę...” Albo:” Letycja, Letycja, Letycja to imię mych marzeń i snów, Letycja, Letycja, Letycja
– ach kiedy zobaczę cię znów. Po tych słowach Bolek, podszedł do relingu
i rozpiął rozporek – o ho ho ho, ho, ho! Ledwie że, w zapale, nie oblał messingu, ślad miłości z miedzi usunąć trudno...”
Po powrocie z ‘Drapoli’ wracam do pracy zawodowej i rejsów szkoleniowo-stażowych. Na szczególną uwagę zasługuje też, wprawdzie tylko bałtycki, ale także prekursorski po wojnie, mój rejs samotny na jachcie Sawa (10
metrowy slup o powierzchni żagli 50 m. kw). Andrzej Urbańczyk tak go (tu
w skrócie) wspomina w swojej książce p.t. „ Polski samotny jachting oceaniczny ” 1998): „18 lat po II Wojnie Światowej i rozpisywaniu się prasy
o szerokości naszego dostępu do morza, Bolesław K. Kowalski zdołał przezwyciężyć wszystkie trudności proceduralne i 18 sierpnia 1963 r. wyruszył
ze Świnoujścia w samotny rejs. Ze względu na duży ruch, żegluje z budzikiem nastawionym na 15-to minutowe drzemki. Próba dłuższego wypoczynku kończy się nieomal sztrandowaniem. Po krótkim postoju w Kołobrzegu,
równie krótki, nielegalny odpoczynek u duńskich przyjaciół na małej wyspie
Christianso. Dalsza żegluga pod Oland Sodra Udde i Hoburg. Na kursie po-
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wrotnym pogoda oraz otwarte i mniej ruchliwe morze pozwalają na klar jachtu, przygotowanie posiłków, a nawet na refleksje na temat samotnej żeglugi
i wsłuchiwanie się w szelest fal za cienką planką mahoniowej burty. Po przebyciu ok. 500 Mm., pierwszy po wojnie, a drugi, po również bałtyckim rejsie
Ludwika Szwykowskiego na Doris w r. 1932, samotny rejs Polaka kończy się
bezawaryjnie w Gdyni.”
Kolejną wyprawę oceaniczną polskich żeglarzy, tym razem na jachcie
Śmiały, dookoła kontynentu Ameryki Południowej, a więc z pierwszym polskim przejściem Cieśniny Magellana, zorganizowałem i przeprowadziłem pod
patronatem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wyprawa ta, znów uwieńczona bezdyskusyjnym sukcesem żeglarskim i wykonaniem programu naukowego prof. Tadeusza Wilgata, rozpoczęła się 20 lipca 1965 i zakończyła szumnie, dumnie i pomyślnie
2 listopada 1966 r. na Wałach Chrobrego w Szczecinie, przebywając tym razem 22 891 Mm. t.j. tyle co obwód kuli ziemskie po równiku, z okładem.
Pomyślne zakończenie bardzo dobrze ocenionej wyprawy jachtu Śmiały, podobno inspirowało decyzję i sfinansowanie budowy s/y Roztocze. Jachtu do dziś służącego żeglarzom Lublina. Są to już wyraźne sygnały zmiany
stanowiska ówczesnych władz kraju wobec jachtingu oceanicznego. Polska
staje się jedynym Krajem Demokracji Ludowej, którego żeglarstwo jest nie
tylko widoczne na świecie, ale także odnosi coraz bardziej wszechstronne sukcesy. Głośne wówczas i udane wyprawy jachtów m. in. Daru Opola
i Śmiałego, oraz samotny rejs Sawy pewnie się do tego jakoś tam przyczyniły.
W wyprawie jachtu Śmiały udział wzięło dziewięć osób, z tego cztery
tylko w jej części: Współtwórca i patron naukowy oraz organizator wyprawy,
wspomniany już prof. Tadeusz Wilgat, poza okresem przygotowawczym, planowo i osobiście uczestniczył tylko w interesujących go z punktu widzenia
naukowego obserwacjach u zachodnich wybrzeży kontynentu. Źle znoszący początek podróży morskiej, natomiast wybitnie znaczący dla naukowego
oprzyrządowania wyprawy dr Mieczysław Kluge, ze względów zdrowotnych musiał pozostać w Anglii, chociaż po pwrocie do kraju, parę lat później
z powodzeniem żeglował i już jako profesor, dorobił się nawet sternika morskiego. Pozostali: inż. Jerzy Knabe, dr Krzysztof Wojciechowski, red. Bronek
Siadek. Krzyś Baranowski, i ja, jako członkowie Bractwa Wybrzeża jeteśmy
w niniejszym zbiorze przedstawieni na stronach własnych, podobnie zresztą
jak pozostali dwaj uczestniczący w części wyprawy – dr Tomasz Romer i mgr
Ludomir Mączka.
W latach 1965-1969 jestem właścicielem i armatorem dwóch jachtów
śródlądowych Pixi i Nutka, a poczynając od roku 1988 realizuję marzenie
życia tj. przebudowę na jacht wyeksploatowanego, drewnianego kutra ryba-
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ckiego GDY 37. W Ustce, a potem w Kołobrzegu powstaje Radwan, 45-cio
tonowy kecz (LOA 22m, z bukszprytem, szer. 5m, zanurzenie. 2,77m, 170m2
pow. żagli). Na jachcie tym, w latach 1993-1998, odbyłem wiele rejsów rodzinnych i czarterowych, oceanicznych – chociaż głównie na Morzu Śródziemnym. Najczęściej było to wraz z – pełniącą z poświęceniem i ku nieukrywanemu zadowoleniu członków załóg, funkcję ochmistrza – żoną moja
Teresą, a niekiedy i z synem Piotrem.
W sumie, żeglowałem na wodach Bałtyku, Morza Północnego, Atlantyku,
Morza Czerwonego, Karaibów, Pacyfiku, Morza Śródziemnego ze wszystkimi chyba jego przyległościami, w tym Adriatyku, a także Morza Czarnego.
Ostatnie pięć sezonów, do r.1998, głównie na jachcie PZ 137 Radwan. Łącznie, do końca XX wieku, w czasie 2201 dni zaokrętowania na 31 jachtach,
przebyłem 78 324 Mm. wchodząc 352 razy do portów przeszło 40 krajów
świata. Wraz ze mną pływało w tym czasie blisko pięciuset adeptów sztuki żeglarskiej. Wśród prowadzonych przeze mnie, różnej rangi regat i mistrzostw,
do najliczniej w Polsce obsadzonych, bo liczących setki jachtów, należały etapowe regaty Warszawa-Bydgoszcz w r. 1953 i Warszawa-Gdańsk w r. 1954.
Byłem zarówno ich organizatorem, jak i Sędzią Głównym.
Jeszcze w roku 1966 wraz z całą załogą s/y Śmiały zostaję w Chile przyjęty do elitarnego w żeglarstwie światowym Bractwa Wybrzeża. W erygowanej
01.06.66 tamże, Mesie Kaprów Polskich. Z nadaną mi przez Braci Chilijskich
cyfrą 1, zostaję pierwszym, i później jeszcze kilkakrotnie wybieranym Kapitanem Mesy Kaprów Polskich w okresach: 01.06.66-03.09.66, 19.05.7303.06.78, 15.06.82-23.05.92 i od 28.10.2000 do 25.10.2003, a więc łącznie
przez około 18 lat.
Od dawna też już jestem członkiem Koła Seniorów Polskiego Związku
Żeglarskiego, a w r. 2002 zostaję nawet wybrany starszym tego Koła. Jednak
czując zmierzch mojego czasu, po upływie czteroletniej kadencji, rezygnuję
z dalszego sprawowania tej funkcji.
Natomiast w Bractwie Wybrzeża pozostaję dożywotnio Starszym Rady
Seniorów Mesy Kaprów Polskich.
Działalność publicystyczna:
• Ok. 70 publikacji w periodykach (różne czasopisma, m.in. „Żagle”,
„Świat Żagli”, „Morze”, „Przekrój”, „ Rejs ”, „Jachting” w latach 19512006)
• Opracowanie historii żeglarstwa polskiego na potrzeby GKKFiS.
w r. 1950.
• Wystawa fotograficzna PZŻ – „ Żeglarstwo” – rok 1952 r.
• Vademecum Żeglarskie (wspólnie z T. Szpakowskim), Wyd. MON
1956.
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• Wyprawa Koral (2 wydania: 1962 i 1964 Wyd. Morskie) – II nagroda
miesięcznika „Morze”.
• Wyprawa „Śmiały”, (1979), Młodzieżowa Agencja Wydawnicza.
• Album fotograficzny „Wyprawa na Śmiałym” (współautor), 1969, Wyd.
Sport i Turystyka.
• Amatorski Film (video – 1, 5 godz.) p.t. „Jacht” (1999).
• Współautor reportażu filmowego załogi – „Śmiały” (1966/2006).
Odznaczenia i nagrody:
• Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego (1966).
• Złoty Medal GKKF i T „ Za wybitne osiągnięcia sportowe”(1966).
• Złota odznaka AZS (1966).
• Zasłużony pracownik morza – srebrna (1969).
• Złota Odznaka 50-lecia Yacht Klubu Polski (1974).
• La Hermandad de la Costa de Chile, Kawaler tytułu “Gentil Hombre de
Mar” (1998).
• Medal „Za szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego” (1999).
• Medal Bractwa Wybrzeża (2001).
• Kawaler Kaperskiego Topora Bojowego ( 2002).
• Laureat Międzynarodowej Nagrody Bałtyckiego Bractwa Żeglarzy
„Conrad” (14.08.2003).
Stan rodzinny:
• Rozwiedziony – tylko raz. Od r. 1957 powtórnie żonaty z Teresą Zofią.
Córka Marcelina, lingwistka i malarka, rozwiedziona. Wnuczka – Malina.
• Syn Piotr Mateusz ur. w r. 1971. Oceanolog i marketingowiec, żonaty
z Moniką.
• Psy: Kolejno dwa imieniem Raffee ( czarny, średniej wielkości, bardzo
mądry pudelek i ulubieniec Teresy oraz brązowy jamnik długowłosyminiaturka), których stratę musieliśmy przeboleć. Suka – Rada, czarna,
podpalana, jamnik już dobrych lat dziesięć. Najpoczciwsza.
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J. Knabe: Tradycje rodu Knabe wywodzą się od szwedzkiego Potopu. Ale chociaż
odwołują się do tych samych
czasów – mają dwie wersje,
dosyć zasadniczo odmienne.
Jedna twierdzi, że pewien
rycerz szwedzki nazwiskiem
Knabe – jego portret w latach
trzydziestych widział mój ojciec w Domu Rycerstwa Riddarhuset w Sztokholmie – tak
podczas najazdu zasmakował
w tutejszych białogowach, że
ród swój w Polsce założył.
Druga wersja twierdzi, że pewien Aleksander Knabe już w połowie XVII wieku był rajcą miejskim i senatorem, który za zasługi w obronie Warszawy przed Szwedami w roku 1656
otrzymał od króla Jana Kazimierza szlachectwo, herb Radwan i nabył majątek
ziemski w Świętej Lipce na terenie Prus Królewskich.
Czy i jak te dwie wersje się zazębiają nie sposób już stwierdzić, wobec
wojen i poniszczonych archiwów. Według innego świadka z rodziny, portret
A. Knabe (?) zdobił ścianę sali posiedzeń warszawskiego ratusza jeszcze
w roku 1935, natomiast współczesna Wikipedia wymienia Andrzeja Knabe
jako prezydenta, czyli burmistrza w roku 1717... A w zbudowanym w latach
1687-93 kościele w Św. Lipce jeszcze w r. 1957 wisiał portret fundatorki Gabrieli von Knabe...
Tu oddaję głos na mój temat postronnemu ale bliskiemu obserwatorowi
– Bolesławowi Kowalskiemu (cyfra 1). Może będzie obiektywniej, a pewnie
i ciekawiej... Nasze przedsięwzięcia, przygody i okoliczności życiowe toczyły
się wspólnie przez ładnych parę lat dłużej niż lata istnienia Bractwa Wybrzeża...
B. Kowalski: Bywało, że ciężkie opały ród Knabe gnębiły: Oto około
roku 1810 dobra rodowe i dwór koło Świętej Lipki spalony i splądrowany był
doszczętnie, a jeszcze nieco później – nawet został skonfiskowany. Synowie
ówczesnego dziedzica i pogorzelcy – Andrzej i Mikołaj, uratowani przez gajowego, wprawdzie uszli z życiem ale majątkiem znacznie już nadwątlonym
– by nie rzec szczątkowym – kontentować się musieli tak dalece, że Andrzej
wyemigrował do Ameryki i w Filadelfii założył wytwórnię fortepianów KNABE, wspominaną z uznaniem w pamiętnikach Artura Rubinsteina.
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Kontynuatorem rodu w Polsce pozostał Mikołaj. Jego syn Jan Henryk,
pradziad Jurka – pigularz czyli farmaceuta - brał udział w Powstaniu Styczniowym i jest pierwszym Knabe, pochowanym na warszawskich Powązkach,
w rodzinnym grobowcu, gdzie później jeszcze ojciec Jurka i jego starszy brat
złożeni zostali. A jego dziad – Bolesław – zginął w Moskwie podczas rewolucji 1918 r.
W okresie międzywojennym ojciec Jurka Henryk, pracował jako konstruktor w Instytucie Technicznym Uzbrojenia. Z tej racji brał we Francji
udział w budowie okrętów Polskiej Marynarki Wojennej: Wilk, Ryś, Burza
i Wicher. Potem posmakował pracy na morzu na stanowisku palacza w kotłowni s/s France w rejsie do Nowego Yorku. Później nadzorował w Szwecji
odbiór dla polskiej armii armatek przeciwpancernych BOFORS. Po wojnie
został profesorem na Politechnice Warszawskiej. Matka Jerzego wkrótce po
wojnie zginęła w tragicznym wypadku.
Żon doliczyłem się Jurkowi czterech. Kolejno: Marysia czyli Świerszczyk
– nie żyje; Krysia – żyje, ale już z kimś innym; Gabrysia – nie żyje; Z Moniką – żyje, w godziwym dystansie. Pozostałymi żeńskimi imionami nie będę
zaciemniał obrazu jego życia. Powiedzmy więc, że wiedzie często kawalerski
żywot a zajęć przeróżnych ma całe życie w nadmiarze. Dobry los, wspomagany własną determinacją, oszczędził mu progenitury.
Chwali się znajomością języka angielskiego, serbsko-chorwackiego,
esperanto i hiszpańskiego. Ale jak trzeba to też się dogada po francusku i niemiecku. A urodził się 26 kwietnia 1933 i mimo, że połowę życia przemieszkał
w Londynie – czuje się najszczerszym Warszawiakiem.
Urodziłem się w Warszawie – opowiada - tam też, w czasie okupacji niemieckiej chodziłem do szkoły, a gdy wybuchło Powstanie, byłem już dość duży,
by zostać łącznikiem i zanosić listy Powstańczej Poczty Harcerskiej po wyzwolonym śródmieściu.
Wysiedleni po powstaniu, wraz matką i starszym bratem Henrykiem znaleźli się w Kocmyrzowie, koło Krakowa. Następnie w Częstochowie dołączył ojciec, który szczęśliwie wyskoczył z pociągu wiozącego powstańców do
obozu. Potem było Błonie pod Warszawą i tamże przejście linii frontu zimowej ofensywy. W lutym 1945, piesza ucieczka nocą przez zaśnieżone pola do
Brwinowa, bo ojciec dostał ‘cynk’, że rano przyjdzie po niego NKWD. Oparli
się – z półroczną przerwą w Łodzi – aż w Poznaniu.
W Poznaniu utkwił na dłużej: harcerstwo, wagary w Strzeszynku i nad
Kiekrzem, matura, rozpoczęcie studiów na tamtejszej Szkole Inżynierskiej
– wraz ze „studium wojskowym” – które zakończyło karierę żołnierską stopniem chorążego wojsk pancernych.
Jego – trwająca do dziś – przygoda z jachtingiem, zaczęła się – jak mówią
Poznaniacy – „na Kiekrzu”. Tam Jurek dostąpił, w roku 1950, wtajemnicze-
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nia żeglarskiego. Stało się to zresztą za namową kolegi z klasy maturalnej,
Zbyszka Wasilewskiego, który po latach też znalazł się w naszym Bractwie
z cyfrą 96.
Później, już po powrocie do Warszawy, zafascynowany podwodnymi
filmami Hansa Hassa i Jacques Cousteau, jako samouk, z trudno osiągalnej
zagranicznej literatury zdobywa umiejętność nurkowania w aparatach tlenowych i powietrznych. W roku 1954, wraz z kilkoma innymi pionierami, jest
założycielem pierwszego w Polsce klubu nurkowego. Była to Sekcja Płetwonurków Klubu Morskiego warszawskiej Ligi Przyjaciół Żołnierza. Wtedy to
zostaje współautorem „Poradnika Płetwonurka” i instruktorem nurkowania
swobodnego.
Miał też własny jacht, osobiście zbudowany w lipcu i sierpniu 1956 wg
projektu inżyniera Jawniszko. Było to przedsięwzięcie wspólne z Adasiem
Choińskim i Jurkiem Stasiakiem. Powstała wtedy seria trzech prototypowych
katamaranów typu ket, 15 m2 żagla, które wkrótce wraz z właścicielami, zostały bohaterami zapomnianego już prawie filmu Jana Łomnickiego pt. „Awantury Mazurskie” z Elżbietą Czyżewską w roli głównej.
Po dłuuugim okresie nieśpiesznych studiów ukończył Jurek Politechnikę
Warszawską jako mgr inż. chłodnictwa. Nie zrobił jednak kariery zawodowej,
ponieważ czas na pracę pomiędzy podróżami i rejsami miał bardzo ograniczony. Z pośród wielu, Politechnika Warszawska okazała się pracodawcą najbardziej elastycznym, to też tam właśnie doszedł do wysokiego stanowiska starszego asystenta w dziedzinie mechaniki teoretycznej, projektowania części
maszyn, geometrii wykreślnej i rysunku technicznego.
Fascynacja światem podwodnym zrodziła pożądanie własnych przygód
tego typu. Stąd, po długich podchodach, staraniach i ogromie prac przygotowawczych, wynikło przeprowadzenie w latach 1959/60 pionierskiej wyprawy
jachtu Dar Opola na Morze Czerwone. Była ona dziełem wspólnym płetwonurków, żeglarzy i naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Poprowadził ją kapitan Bolek Kowalski (późniejszy Brat Wybrzeża cyfra 1), a jeden
z uczestników, Kum Olgierd Baniewicz (cyfra 8), wymyślił wtedy kapitanowi
ksywkę Ociec Kowalski.
Jurek zostaje mianowany kierownikiem technicznym tej 9-ciomiesięcznej
wyprawy, szefem nurkowania i trzecim oficerem na jachcie. Wraz z pozostałymi jej uczestnikami żegluje, nurkuje, poławia, preparuje i kolekcjonuje
eksponaty dla Instytutu Zoologii UW. Dostarczyli studentom znaczącej ilości
niezbędnych do ćwiczeń eksponatów fauny morskiej. To wtedy zyskał Jurek
ksywkę Spyros, a wszystko zostało opisane przez kapitana w książce „Wyprawa Koral”.
Zainteresowanie, znajomość języków, wraz z pewnym już doświadczeniem afrykańskim oraz wiedza inżyniera-mechanika, zapewniły mu miejsce
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kierownika technicznego międzynarodowej wyprawy samochodowej zorganizowanej przez Internacia Esperanta Geografa Asocio, pod nazwą „Karawana Przyjaźni przez Afrykę”. Pełna przygód trasa z Jugosławii przez Egipt,
Sudan, Etiopię, Somalię, Kenię i Ugandę okazała się szalenie interesująca
– aż do końcowej plajty finansowej w Tanganice. ‘Punktem szczytowym’ było
wejście na Kilimandżaro a efektem ubocznym opanowanie języka serbskochorwackiego, używanego przez większość członków ekspedycji. Lekarzem
i drugim Polakiem w jej składzie był Kum Baniewicz (cyfra 8). Z tej wyprawy
(1962/63) jej kierownik Tibor Sekelj napisał książkę, ale była ona publikowana tylko w językach chorwackim i słoweńskim. Jurek pisał do gazet w kraju
i przesyłał reportaże filmowe dla TVP.
Powrót z Tanganiki do Polski wraz z Kumem miał kształt ponad półrocznej włóczęgi, prowadzącej ‘psim swędem’ poprzez połowę Afryki i dalej autostopem przez Europę Zachodnią. W Polsce postanowił sobie przedłużyć
życie studenckie. Zachęcony dotychczasowym doświadczeniem reporterskim
z licznych krajów i przygód – zapisał się na Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Warszawskiego.
Kolejna przerwa w studiach nastąpiła z powodu wyprawy żeglarskiej
jachtem Śmiały dookoła kontynentu Ameryki Południowej w latach 1964/67.
Spełniła ona całkowicie oczekiwania organizatorów i uczestników a poza kilkoma opublikowanymi książkami pozostało po niej poczęte w Chile, polskie
odgałęzienie międzynarodowej organizacji miłośników mórz i wszelakiej żeglugi Hermandad de la Costa – czyli „Mesa Kaprów Polskich” Bractwa Wybrzeża, w której Jurek, nadaną mu jeszcze przez Braci Chilijskich, cyfrą 2 się
szczyci. Ponadto był Kapitanem Krajowym polskiego bractwa przez początkowe siedem lat jego istnienia.
Wkrótce po transmitowanym przez TVP na żywo powrocie wyprawy do
Szczecina nastąpiło zwieńczenie dziennikarskich studiów Jurka w postaci
odpowiedniego dyplomu. Wówczas też zaowocowały jego starania o posadę
II oficera i ochmistrza na statku chłodniczym Stella Nova należącym do zaprzyjaźnionego z nami jeszcze na Śmiałym, a mieszkającego w Argentynie,
polskiego armatora Wincentego Bartosiaka. Na statku tym, pod brytyjską banderą pływał Knabe w latach 1968/69 po amerykańskich wodach od Florydy
i Salwadoru aż do Ziemi Ognistej. Wspomina o tym kpt.ż.w. Antoni Gubała
w książce p.t. „Pożegnanie z morzem”. Przy tej okazji Jurek przyłożył rękę
do organizacji pierwszej polskiej wyprawy kajakowej przez Cieśninę Magellana.
W wirze zdarzeń, podróży i przygód niezauważenie wygasła ważność Jurkowego paszportu. W owych bowiem czasach otrzymywało się go (jeżeli !?)
z roczną najwyżej ważnością. Karą „za samowolne podjęcie pracy za granicą”, z pominięciem usług „Polservisu”, czyli oszukanie władz deklaracją wy-
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jazdu turystycznego, było bezterminowe zamknięcie paszportowej furteczki.
Krótko mówiąc dostał ‘szlaban’ i pobyt w kraju do odwołania. No i cierpiał
przez lat parę. Wszelkie starania o paszport nie dawały rezultatu a interesujące propozycje mijały bezpowrotnie.
Korzystając z tej przymusowej przerwy w podróżach, zdobył wszystkie
istniejące kwity żeglarskie, z patentem jachtowego kapitana żeglugi wielkiej
włącznie. W przywróceniu go do łask władz paszportowych dopomógł ostatecznie ówczesny Sekretarz Generalny Polskiego Związku Żeglarskiego, nasz
Brat w Mesie Kaprów Polskich z cyfrą 13. tj. Wiesław Rogala.
W Anglii, kilku kompanów Jurka, pracując na czarno, zakupiło z demobilu solidną łódź ratowniczą, która miała być przerobiona na piękny jacht,
a następnie użyta do odbycia wielkiej żeglarsko-nurkowej wyprawy na morza
południowe. Jako najbardziej doświadczony i utytułowany żeglarz zostaje kapitanem Rairewy III, na której w pobliżu Tower Bridge zamieszkał z nadzieją rychłego opuszczenia Londynu. Nie miał wówczas pojęcia, że zamieszka
w Londynie na długie lata, a może nawet na stałe.
Wymarzona wyprawa nie doszła do skutku. Przebudowa wymagała zbyt
dużo czasu i pieniędzy, a co gorsza, w zespole przyszłych zdobywców mórz
południowych powstały poważne niesnaski na tle pewnych damsko-męskich
priorytetów (w Londynie mieszkała bowiem Krysia). W tych okolicznościach, ze względu na „zły stan zdrowia”, Jurek zrezygnował z funkcji kapitana
a nawet z udziału w całej imprezie. Rairewa III wypłynęła więc z Anglii bez
kapitana oraz bez dokończenia planowanych a koniecznych przeróbek adaptacyjnych. Do dziś spoczywa na dnie terytorialnych wód Francji, w okolicy
Brestu u skalistych brzegów wyspy Ushant.
Jurek zaś, z całkiem nową narzeczoną udał się w podróż samochodem
marki Citroen 2CV – do Afryki, na trasę Maroko, Sahara Hiszpańska, Mauretania, Gambia i Senegal. (1973-74). Było uroczo i przepięknie. Po dziewięciu miesiącach zepsuty już samochód został sprzedany na koszty podróży
powrotnej statkiem handlowym. Atoli powrót do Anglii okazał się formalnie znacznie bardziej kłopotliwy od jej opuszczenia. Znowu dostał ‘szlaban’
tyle, że wizowy. Został on podniesiony po ponad półrocznym wyczekiwaniu
w Monachium i zarabianiu na życie roznoszeniem gazet... Wizę uzyskał dopiero po złożeniu solennej obietnicy małżeństwa z urodzoną w Anglii Krysią.
Oczywiście słowo się rzekło ...
Ale życie rodzinne ze ślubnym pokwitowaniem, okazało się znacznie
mniej atrakcyjne niż szczęście na kocią łapę i niezadługo ulubiona małżonka
przeniosła się do kogoś innego. Dobrze, że nie wpłynęło to już na jego prawo
pobytu w Anglii. Nie pozostało mu zatem nic innego, jak tylko przywieźć
sobie z Polski nową narzeczoną – Gabrielę Teligę. Jej legalny pobyt w Anglii
również załatwiło małżeństwo. Chociaż – nie z Jurkiem. Może to nawet wy-

31
Jerzy Knabe (cyfra 2)
szło lepiej, bo chyba z tej bezpapierkowej racji żyli później szczęśliwie razem
przez lat dwanaście.
J. Knabe: Tutaj zabieram głos Kowalskiemu. Mojej drugiej połowy życia,
z bazą w Londynie, nie miał okazji obserwować tak dokładnie jak poprzednio
w Polsce.
W r. 1982 powstał – i dotychczas działa – Polski Yacht Club London, który w r.1999 stał się pierwszym zagranicznym członkiem Yacht Klubu Polski.
Wkrótce potem zostałem wybrany do Zarządu Głównego YKP w Warszawie.
Od początku i przez długie lata byłem tego londyńskiego klubu sekretarzem.
Ostatnio wybrano mnie komandorem. W okresie istnienia lokalu klubowego,
wspierany przez wspomnianą już Gabrysię, byłem jego kierownikiem. Ta praca – prowadzenia klubu a także jego lokalu rozrywkowego (miejsca spotkań
młodszego pokolenia londyńskich Polaków), przeplatana licznymi rejsami
oraz innymi imprezami rozrywkowymi i kulturalnymi, takimi jak np. sprowadzenie na londyńskie występy „Piwnicy pod Baranami’ – wypełniała nasz
czas ciekawie i bez reszty.
Lata osiemdziesiąte były również okresem, w którym polski ruch szantowy pojawił się na arenie międzynarodowej. Poczuwam się do zasługi w roli
katalizatora, gdyż, dzięki zaproszeniu do Wielkiej Brytanii „Starych Dzwonów” (1986), nasi szantymeni dali się po raz pierwszy poznać na festiwalu
w Liverpool i nawiązali tam trwałą, międzynarodową współpracę. Efekt jest
taki, że Kraków jest teraz światową stolicą żeglarskiej piosenki i szanty.
Koniec tego okresu był niestety smutny. Gabrielę zabrała śmierć. W tym
samym dokładnie czasie, na skutek intryg przepychających się do kasy członków klubu, przepadł również nasz klubowy lokal. Natomiast rozpoczął się
okres ożywionej współpracy z innymi żeglarskimi środowiskami polonijnymi
na świecie – głównie w USA i Kanadzie. Dzięki temu mogłem później podjąć
i wykonać opracowanie historii i kalendarium powojennego żeglarstwa polskiego za granicą. Jest ona opublikowana w książce YKP Londyn wydanej
z okazji 25-lecia klubu.
Powierzono mi funkcję komandora na pierwszym Światowym Polonijnym
Jamboree Żeglarskim w r. 1991, już w niepodległej Polsce. Zorganizowaliśmy
ten historyczny zlot wspólnie z Bratem Wybrzeża Andrzejem Piotrowskim
(cyfra 69) z Chicago. Później byłem jeszcze współorganizatorem dalszych
zlotów żeglarzy polonijnych. Z dumą przyznaję się również do pomysłu i organizacji w Gibraltarze „Memoriału Sikorskiego” w r. 1993. Te uroczystości
z udziałem polskich jachtów i ORP Gryf, związane były z pięćdziesięcioleciem
tragicznej i tajemniczej katastrofy lotniczej, w której zginął Generał. Miały
przypomnieć kolejnym pokoleniom o potrzebie upominania się o prawdę. Podobny historyczny wydźwięk mają działania upamiętniające postać Mamerta
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Stankiewicza „Znaczy Kapitana”, w Polsce w Alei Zasłużonych w Rewie i w
angielskim Hartlepool, gdzie znajduje się jego grób.
Uczestniczyłem w pierwszej kampanii czarterowej na Morzu Śródziemnym świeżo wprowadzanego do eksploatacji, przebudowanego z kutra rybackiego Gdy 37 jachtu Radwan, jako zastępca kapitana i armatora – Oćca
Kowalskiego (1). Potem, rok w rok, bardziej i mniej udane inicjatywy, rejsy,
wyprawy i akcje. W roku 1996 przez 9 miesięcy, na trasie Brazylia – Kolumbia, a w r. 2001 przez 6 miesięcy, na trasie Malta – Szczecin byłem kapitanem jachtu Bona Terra. Były to etapy ponad 6-cioletniego rejsu Mieczysława
Kurpisza wokół ziemi. Później w roku 2004 tym samym jachtem wybraliśmy
się na klubowy rejs na Morze Czarne p.n. Wyprawa Herodot. Warto jeszcze
wspomnieć o Polsko Polonijnych Regatach w Dąbrowie Górniczej (2008),
o trzykrotnym testowaniu żeglarstwa ‘wysokopiennego’ na rejsach sts Pogoria...
W r. 2002 organizowałem udział polskich załóg w międzynarodowych
regatach w Cowes na wyspie Wight w UK, dla uczczenia obchodów 60-cio
lecia ocalenia miasta przed niemieckim nalotem bombowym przez artylerię
ORP Błyskawica. Rok później pomagałem w organizacji rejsu ORP Iskra
z polskimi harcerzami z Londynu w ramach akcji „Do źródła”.
Kariera w wyuczonym zawodzie nie stała się moim udziałem również
poza Polską. Zajęcia żeglarskie zajmowały zbyt wiele uwagi i czasu by do
tego doszło. Zarabianie na chleb i masełko do niego udawało się jednak pogodzić dzięki szczęściu, znajomościom no i z pewnością niezbyt wielkim wymaganiom. Do czasu emerytury głównym a wyrozumiałym pracodawcą był
ś.p. Andrzej Kępiński i jego firma automatów do gier DRANDALE, ale miewałem i inne zajęcia jak np. wspomniane już kierowanie kokalem klubowym,
jako elektryk lub jako członek redakcji polskiej radia BBC, gdzie w okresie
stanu wojennego występowałem na antenie pod pseudonimem okupacyjnym
mojego ojca Głowacki...
Jestem nadal korespondentem ŻAGLI wymienianym w stopce redakcyjnej począwszy od maja 1965 r. Od lat podrzucam Jerzemu Kulińskiemu różne żeglarskie ciekawostki na jego ‘Subiektywny Serwis Informacyjny’ w internecie. Współpracuję też z portalem www.pogoria.org prowadzonym przez
dwoje członków naszego londyńskiego klubu.
W latach 2006 do 2009 opracowywałem redakcyjnie dwie książki dla
Yacht Klubu Polski. Dotyczyły one 25-lecia YKP Londyn oraz 85-lecia YKP.
Podobna praca była moim udziałem przy wznawianiu książki Andrzeja Bohomolca pod tytułem „Dal” w ramach „Złotej Serii” Bractwa Wybrzeża.
Do Polski dość regularnie wzywają mnie zebrania Zarządu Głównego
YKP oraz Zafarrancha Bractwa, gdzie od kilku lat pełnię funkcję Obserwatora
Międzynarodowego, czyli „Vigii”. Z tej racji brałem udział w Zafarranchach
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Światowych: 2002 w Portsmouth oraz 2006 w Montevideo i Buenos Aires.
W Polskiej Fundacji Morskiej jestem członkiem Rady Programowej i uczestniczę w tworzeniu jej Morskiej Biblioteki Cyfrowej.
Poza wspomnianymi już powyżej, jeszcze kilka razy miałem okazję mieć
styczność z publikowaniem książek:
• Opracowany wspólnie z Teresą Dudzic – „10-języczny słownik żeglarski” gdzie ośmiojęzyczny oryginał Barbary Webb uzupełniliśmy językiem polskim i rosyjskim.
• Miniatura morska „Śmiałym dookoła kontynentu”.
• Udział w opracowaniu wspólnego albumu fotograficznego pt. „Wyprawa na Śmiałym”.
• Tłumaczenie z chorwackiego – Joża Horvat „Besa – Dziennik Podróży”.
• Tłumaczenie z angielskiego – M.M.Bailey „117 dni na łasce oceanu”.
Na koniec muszę jeszcze wyszukać po teczkach i szufladach i wyszczególnić otrzymane przez lata honory, nagrody i odznaczenia. (Skromniej by
było zostawić to Kowalskiemu, ale już trudno – zrobię to samemu):
• Złota turystyczna odznaka żeglarska PTTK, 1966.
• Medal „Za wybitne osiągnięcia sportowe”, 1966.
• Odznaka „Zasłużonego działacza żeglarstwa polskiego”, 1966.
• Złota odznaka PZŻ.
• Srebrna odznaka „Zasłużonego pracownika morza”, 1972.
• 4 Gwiazdy Białe i 3 Gwiazdy Czerwone Bractwa Wybrzeża.
• Nagroda specjalna „Głosu Wybrzeża” – „Rejs Roku 1991”.
• Nagroda „Conrad” – Indywidualności Żeglarskie, Gdańsk, 1998.
• Obywatelstwo „Karaibskiej Republiki Żeglarskiej”, 1999.
• Odznaczenie Komandorią Yacht Klubu Polski, 2001.
• Medal Bractwa Wybrzeża, 2002.
• Medal i odznaka PZŻ „Za szczególne zaslugi dla żeglarstwa polskiego”, 2003.
• Medal 80-lecia PZŻ, 2004.
• Członkostwo Honorowe PZŻ, 2007.
• Nagroda „Chwały Mórz” – Topór bojowy Bractwa Wybrzeża, 2007.
• Nagroda „Jachtsmen Roku”, 2008.
• Medal Yacht Klubu Polski, 2009.
• Złoty Krzyż Zasługi, 2009.
• Członkostwo Honorowe Polish Sailing Club, New York, 2010.
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Poznali się w niebie. Lwowskim niebie. On, Bolesław
Baranowski, pilot, inżynier
konstruktor i instruktor lotniczy, przyszły ojciec Krzysia. I ona – Kasia Rużycka,
adeptka sztuki lotniczej. W latach trzydziestych XX wieku
pierwsza pilotka lwowskiego
aeroklubu. W r.1938 urodziła
Krzysia. Od progu życia zaczęło się pochyło: II-ga wojna światowa wywiała mu ojca
daleko. Aż zaparł się na dobre
za oceanem. I do pełnych, męskich lat został po nim tylko
rodzinny klejnot Grzymała
i wychowujący go już we Wrocławiu dziadkowie – rodzice ojca. Matka, która
wkrótce po wojnie skończyła medycynę, poszła własną drogą.
W przyszłości, całe życie Krzysztof był wściekle pracowity. Może po
dziadku – profesorze politechniki wrocławskiej. W każdym razie świadczą
o tym jego wszystkie kwalifikacje i dokonania. Powszechnie znane i uznane
– praktyczne i poświadczone dokumentami – formalne. Trzeba jeszcze dodać
języki: angielski i hiszpański biegle, a rosyjski, niemiecki i francuski – nieco
słabiej.
Może to dlatego, że razem z dziadkami mieszkał w pobliżu przystani Akademickiego Związku Sportowego na Odrze. W każdym razie, już na przełomie lat 40-tych i 50-tych, widywało się go z równolatkiem, Lechem Poklewskim, w tamtejszym hangarze i na wodzie, u przystaniowego, pana Majdy. Na
przystani byli najmłodsi, więc przylgnęła do nich ksywka Pipsztaki.
Studia na wydziale elektroniki Politechniki Wrocławskiej, kursy, obozy,
rejsy. Pierwsze stopnie żeglarskie, pierwsze regatowe sukcesy. Pierwsze podróże zagraniczne. Pierwsze próby literackie. Młody, utalentowany, 181 cm.
wzrostu, blondyn, przystojny, zdrowy. W roku 1965 jako jedyny w grupie,
swobodnie zdaje egzamin jachtowego kapitana żeglugi wielkiej i okrętuje na
jachcie Śmiały. Ostatni. Jako kuk. Innego miejsca w załodze wyprawy dookoła kontynentu Ameryki Południowej – już nie było.
Zawsze wiedział czego chce. A tym razem była to chyba najcięższa
w jego całym życiu próba ambicji, woli i wytrwałości. Poza zawodowcami
nie wielu spotka się entuzjastów gotowania na jachcie i żywienia załogi. Od
czasu do czasu dla popisu – tak. Ale na całe miesiące?... Natomiast aspiracje
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do pierwszego po Bogu ma prawie każdy żeglarz. A przed kukiem wyprawy
perspektywa 15 miesięcy. W przypadku Krzysztofa było to ledwie dwa miesiące po uzyskaniu stopnia jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Perspektywa piętnastu miesięcy gotowania, podawania, sprzątania i zmywania dla 6-ciu
ludzi. I dopiero na koniec, przy pustym stole, najczęściej samotne spożywanie
posiłków. Dzień w dzień. Bez względu na pogodę na morzu i zwyczajową
gościnność w portach.
Prawda, że perspektywę doli kuka przedstawiałem każdemu kandydatowi
równie ponuro. Ale żaden z nich, łącznie ze mną i z Krzysiem, nie wiedział, że
przesadzam. Wprawdzie dzięki dobrej woli kolegów i różnym sprzyjającym
okolicznościom, (jak na przykład poparzenia – sic!) skończyło się na prawie
pięciu miesiącach okolicznościowych urlopów, co nie zmienia faktu, że to on
jeden spośród sporej garści amatorów wielkiej przygody ostatecznie się tych
obowiązków podjął i je wypełnił.
Pierwsza transoceaniczna wyprawa polskiego jachtu po drugiej wojnie
światowej, stanowiła w owym czasie (29.07.1965-30.10.1966) prawdziwy
wyczyn żeglarski, a wypełniła również zadania naukowe, postawione przez
mecenasa wyprawy, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Podczas postojów
w Chile, wszyscy członkowie załogi Śmiałego zostali uznani za godnych zaliczenia ich w poczet międzynarodowego Bractwa Wybrzeża, tworząc zaczątek
Mesy Kaprów Polskich tego Bractwa. Krzysio oznaczony został w Mesie Kaprów Polskich Bractwa cyfrą 3.
Był to najdłużej trwający rejs w powojennych dziejach polskiego jachtingu; trwał 459 dni w tym 207 dni w morzu, podczas których, na trasie trzech
mórz i dwóch oceanów pokonane zostało 22 841 mil morskich. Trzydzieści
jeden portów i trzydzieści wysp czternastu państw. Chwile złe i dobre. Napięcia i wzruszenia. Setki nowych przyjaźni i kilometry wybieranych rękami
załogi lin i łańcuchów. Zimna, deszcze, mgły i upały. Podczas rejsu załoga
przesłała do kraju 90 reportaży i setki zdjęć dla prasy, radia i TV.
Po raz pierwszy duża, żeglarska wyprawa wyruszyła i powróciła do kraju na tej samej stępce, tego samego jachtu zbudowanego w polskiej stoczni.
Tłumy witające powrót Śmiałego na szczecińskich Wałach Chrobrego i ryki
salutów mijanych statków potwierdziły uznanie i sens wysiłków jego załogi.
A udział Krzysia w tym rejsie zasłużenie otworzył przed nim drogę do jego
przyszłych sukcesów żeglarskich.
Po powrocie nie zwlekał też długo. Po wstępnych przygotowaniach, w latach 1969 i 1970 organizuje pod egidą Polskiego Związku Żeglarskiego udział
Polaków w międzynarodowych, regatach samotnych przez Ocean Atlantycki
pod kryptonimem OSTAR 72. Zwycięstwo Krzysztofa w eliminacjach do tej
imprezy, w których na Bałtyku bierze udział na s/y Zenit i Nadir, jest ostatnim
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szczeblem do reprezentowania po raz pierwszy naszego kraju na oceanicznych szlakach regat światowych.
W trakcie tych przygotowań znajduje jeszcze czas nie tylko na pisanie,
ale i na wymarzone małżeństwo z zielonooką Ewą, która wnosi mu w posagu
trzyletniego Jasia, a wkrótce po ślubie, do rodzinnego kompletu – Małgosię.
Przewidziany do udziału w tych regatach jacht Polonez budowany jest
w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej. Przy nadzorze, próbach i poprawkach
Krzysztofa, który odbywa jeszcze 500 milowy, próbny rejs po Bałtyku.
30 kwietnia 1972 r. Wały Chrobrego żegnają Krzysztofa i Poloneza w drodze
na start w Plymouth dnia 17 czerwca 1972r. W regatach OSTAR 72 bierze
udział 47 jachtów. Polonez żegluje trasą północną i po 30 dniach, 16 godzinach i 55 minutach dochodzi do mety w Newport, jako dwunasty. Pierwszy
w tej imprezie Polak pozostawia za sobą 35 konkurentów. Jest to wielki sukces Krzysztofa Baranowskiego i polskiego żeglarstwa oceanicznego.
Więc idzie za ciosem. Już 6 sierpnia przedłuża rozpoczętą regatami trasę
sprawdzonym już teraz wszechstronnie Polonezem, w rejs dookoła świata.
Jednak, wbrew zwyczajowi płynie nie na zachód, przez Pacyfik, Ocean Indyjski i Atlantyk, ale na wschód. Z powrotem - przez Atlantyk, Ocean Indyjski,
Pacyfik, Horn i znów Atlantyk, trawersując lewą burtą południowe przylądki
kontynentów: Afryki, Australii i Ameryki, z krótkimi postojami w Kapsztadzie, Hobart i Port Stanley, by zamknąć okrążenie w Plymouth. Poniżej skrajnych południowych przylądków towarzyszyły mu huraganowe wiatry i bardzo wysoka fala. Na Oceanie Indyjskim doszło do skrajnie niebezpiecznych
wywrotek Poloneza.
W ten sposób Krzysztof ustanawia kolejne rekordy własne i żeglarstwa
polskiego wpisując siebie i Polskę do znaczących osiągnieć jachtingu światowego: Jest pierwszym Polakiem samotnie okrążającym Horn i dziesiątym
samotnym jachtsmanem w świecie. Po 241 dniach żeglugi, w czasie których
przebył 31 678 mil, 24 czerwca 1973 r. Poloneza i jego Kapitana owacyjnie
wita Szczecin.
Wypadające w roku 1976 uroczystości 200 - lecia Ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych uświetnił udział Poloneza z załogą
złożoną z uczniów Szkoły Morskiej w Szczecinie, pod wodzą uznanego już
w żeglarskim świecie, Kapitana Baranowskiego. Po koncentracji jachtów
w Newport, w drodze do Nowego Jorku Polonez bierze udział w uświetniających amerykańskie uroczystości paradach żaglowców. Po ich zakończeniu
i pożegnaniach powracających do kraju studentów – przyjmuje na pokład
nową i jak na polskie stosunki nowatorską załogę, którą stanowi żona Krzysia
– Ewa, oraz ich dzieci – 12 letni Jasio i 7-mio letnia Małgosia.
Wyszli 24 lipca 1976 trasą przez Wielkie Jeziora do Chicago i dalej rzekami Illinois i Missisipi do Zatoki Meksykańskiej. Po półrocznej żegludze, parę
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zimowych miesięcy przeczekali na Bahamach. Potem jeszcze krótko Azory,
bo termin zwrotu jachtu naglił. Przez Plymouth, Kilonię, do Świnoujścia weszli 13 maja 1977 r. zostawiając w kilwaterze przeszło dziewięć i pół tysięcy mil rejsu, ocenianego przez Krzysztofa, jako jego rejs najtrudniejszy. Jest
wysoce prawdopodobne, że można się w nim doszukiwać korzeni późniejszej
Szkoły Pod Żaglami, czyli Class Afloat.
Zajmujący się w owym czasie Bractwem Żelaznej Szekli Krzysio, uznał
za potrzebny krajowi jacht dla liczniejszej załogi. Tak na czterdzieści osób.
Znalazł więc sponsora, dogadał się z czołowym konstruktorem żaglowców
Zygmuntem Choreniem i tak powstała Pogoria, barkentyna o symbolu B-79.
Po zakończeniu budowy i rejsów próbnych, nadszedł czas testu bojowego
w regatach „Operacji Żagiel-80”, w klasie A, gdzie faworytami były największe żaglowce urejone: Dar Pomorza i Gorch Fock. Na mecie obydwu etapów
tych regat pierwsza była jednak Pogoria. I chociaż po przelicznikach wartości
regatowych znalazła się na miejscu trzecim, to nie zmieniło wysokiej oceny
tego powstałego z inicjatywy i staraniem Kapitana Baranowskiego jachtu.
Jak wiadomo koszt budowy lub kupna jachtu to tylko zapowiedź wydatków związanych z jego utrzymaniem i eksploatacją w przyszłości. Bądź co
bądź skądeś wzięło się porzekadło „Kto ma statki, ten ma wydatki”. Nowym
więc pomysłem Krzysztofa, było wprzęgnięcie Pogorii w normalne zadania
frachtowców t.j. transport sprzętu i ludzi. Na początek – z kraju do Bazy Arctowskiego na Antarktydzie i z powrotem. No i w grudniu 1981 r. Pogoria
wyruszyła w kierunku Antarktydy. Nowy rok 1982 powitali pomiędzy Maderą
a Wyspami Kanaryjskimi. Szybkość żeglugi -200 Mm na dobę, uzasadniała
optymizm.
Pierwszym lądem po drugiej stronie Atlantyku była Patagonia. Dosyć naturalnie żeglarska załoga marzyła o zaliczeniu Cape Hornu, by po powrocie
do kraju cieszyć się tą żeglarską nobilitacją. Przylądek Nieprzejednany huraganowym wiatrem przeciwnym zablokował jednak te marzenia, zmuszając
Pogorię do zmagania się z drogą do Bazy Arctowskiego nad Zatoką Admiralicji, na Wyspie King George.
Powitanie jachtu przez polarników, było jednak mocno zróżnicowane.
Nie wszystkim mianowicie odpowiadała przydługa podróż do kraju i dawno
już opuszczonego domu, powolnym i rozkołysanym falami żaglowcem. Po
wyładowaniu zaopatrzenia, tylko niewielka grupa polarników zgodziła się na
powrót Pogorią, z perspektywą 9 000 mil żeglugi. W dodatku, na Elbie doszło do dalszej zwłoki skutkiem fatalnej kolizji z polskim kontenerowcem
Generał Popławski. W efekcie, mimo „tylko” kilkakrotnie dłuższego czasu,
jednak przy około 10 razy tańszej podróży, wrażenia i ocena organizatorów
i użytkowników jachtu jako środka lokomocji, potwierdziły historyczny wybór żeglugi.
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Głównie na bazie Pogorii, wspierany finansowo i organizacyjnie przez
kilku entuzjastów żeglarstwa, Krzysztof powołuje fundację „Szkoła pod Żaglami”. Ze zwykłą mu energią wciela swoją koncepcję w życie: Ogłasza konkursy przyciągające uwagę młodzieży. Ich regulaminy stanowią o przedziale
wieku i poziomie edukacyjnym umożliwiającym tworzenie z załogi szkolnej
klasy, na poziomie zgodnym z wymaganiami władz oświatowych. Wyszukuje wśród żeglarzy pedagogów a wśród pedagogów potrzebnych specjalności
– wykwalifikowanych żeglarzy. Organizuje kursy, obozy, sprawdziany i eliminacje. Załatwia piętrzące się formalności żeglarskie i oświatowe.
Rzucenie cum Pogorii i wyruszenie w pierwszy rejs „Szkoły pod Żaglami”, to kolejny sukces Krzysia. Będzie trwał tyle co rok szkolny, a ściślej –
9 miesięcy. Trzydziestu uczniów II klasy licealnej popłynie do Indii i dookoła
Afryki. Tylko chłopcy, do których przylgnęła z dumą przyjęta ksywka – Kaczory. Mimo sprawdzianów i pomyślnych eliminacji, na udział dziewczyn nasze władze oświatowe zgody nie wyraziły.
Codziennie odbywają się programowe lekcje i wachty pokładowe. Na postojach organizowane są wycieczki krajoznawcze poprzedzone prelekcjami.
Nie planowaną premię nadzwyczajną wyprawy stanowi przyjęcie załogi na
audiencji prywatnej przez Ojca Świętego Jana Pawła II.
Przepłynięcie planowanej trasy zakończone terminowym powrotem do
Gdyni i zaliczeniem w kraju programu szkolnego przez wszystkich uczestników rejsu, pozwoliło na kontynuację „Szkoły pod Żaglami”, do której już
przylgnęła międzynarodowa nazwa „Class Afloat”.
Kanadyjczycy wysoko ocenili ideę szkoły pod żaglami i wyczarterowali
Pogorię na własną „Class Afloat”. Ich koedukacyjna załoga miała być jednak
zaokrętowana dopiero w Montrealu. Krzysztof bystro wykorzystał tę okoliczność by wykluczonym z rejsu Kaczorów, naszym dziewczynom dać światowe
pierwszeństwo żeńskiej załogi Class Afloat. Szybka mobilizacja, krótka weryfikacja zeszłorocznych eliminacji i … Papugi – na pokład! Taka sympatyczna
nazwa przylgnęła do 25 uczestniczek tego dziewczęcego rejsu.
Prawie trzy miesiące późnego lata 1986 r. okazało się dla Papug łaskawe.
Pierwszy postój w Helsingør, gdzie okrętuje i wchodzi w skład załogi pierwsza grupa dziewięciu Kanadyjczyków. Potem Oslo, Lervik na Szetlandach,
Rejkjavik na Islandii. Jeszcze Grenlandia, a potem na południe, do Nowej
Fundlandii i St.John, przez Zatokę Św. Wawrzyńca do Quebec i docelowego
Montrealu. Końcowy odcinek trudnej rzeki z oszczędnościowym ryzykiem
zakazanej żeglugi – bez pilota Wyokrętowanie dziewcząt. Koniec egzotyki,
koniec liczącej blisko trzy tysięcy mil trasy. Koniec niezapomnianej przygody Papug i powrót drogą lotniczą z bogactwem wspomnień, do kraju, szkół
i klas…
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Okupione nieustającą harówką sukcesy, sława mołojecka i nieograniczone
pozornie władztwo „pierwszego po Bogu” budują w Krzysiu nieco kanciaste
cechy „macho”. Przynajmniej tak to często widzą niektórzy „życzliwi”, darczyńcy i społeczni, okresowi pomocnicy, szybko odchodzący z pola widzenia
i zapominani po załatwieniu czasowych potrzeb.
Dowodzenie Kanadyjczykami i Pogorią kończy Krzysztof na Morzu Śródziemnym, po czym, późną jesienią 1986 przyjmuje propozycje niemieckiego
armatora turystycznego rejowca i obejmuje, niestety dosyć już wyeksploatowany, żaglowiec Atlantis.
Jako najemny kapitan żegluje z pasażerami po morzach Śródziemnym,
Jońskim i Egejskim odkrywając z niepokojem coraz to nowe wady, braki
i usterki żaglowca. Wreszcie, późną jesienią jednostka przechodzi najpilniejsze naprawy, poczym kapitan otrzymuje od armatora polecenie przeprowadzenia jej do Hamburga. Nie pomagają sprzeciwy wynikające z wieku, stanu
technicznego jachtu, jego wyposażenia i zimowej aury. Armator utrzymuje
swoje polecenie w mocy.
Zimowe sztormy dają o sobie znać już w drodze na Maltę, w rejonie Balearów i Sardynii. Boże Narodzenie spędzają w Maladze, a potem szerokim
łukiem okrążając Biskaje, podchodzą do Kanału la Manche. Sprzyjające dotychczas wiatry uderzają teraz zimowym sztormem ze wschodu. Uciążliwe
halsowanie w sztormie mgle i śnieżnej zawiei, wymusza konieczność przeczekania złej pogody. Korzystając z chwilowej przerwy udaje się wprowadzić
Atlantis do Plymouth. Krótki oddech i dalej we mgle i wśród pojawiającej się
kry, ujście Elby i postój w Hamburgu. Jednak czekanie na wiosnę i remont
przemarzniętego pół wraka nie było po myśli Krzysztofa. Z nowymi pomysłami wraca do kraju.
Tym razem jego koncepcja Class Afloat angażuje bez mała pół świata: Na
jednej Pogorii, pod banderami polską i ONZ, popłyną młodzi obywatele Polski, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego, dookoła obu Ameryk,
pod hasłem: ”nauczmy się wspólnie pracować i żyć”. Dzięki poparciu, (nie
tylko politycznemu, ale bez którego w tamtych latach ani rusz), ówczesnego Ministra Żeglugi – Jerzego Szopy, w Polsce ten pomysł jakoś przeszedł.
W Związku Radzieckim zgodę musiało wydać KC KPZR, po zaopiniowaniu imprezy przez ministerstwa Żeglugi, Oświaty i Komsomoł, które także
typowały kandydatów z ZSRR. W USA kandydatów wyszukiwał i zgłaszał
Bolesław Baranowski – czyli Krzysztofa ojciec, a patronat przyjął Gubernator
Stanu Tennessee, jako że tam byli werbowani ochotnicy. Nauczycielami byli
włączeni do załogi trzej Polacy, dwaj Amerykanie i dwaj Rosjanie, z których
jeden wyokrętował zaraz w Anglii.
Trasa wiodła wokół obu Ameryk, z przejściem Cieśniny Magellana. Po
wyjściu z Gdańska, przez Kanał La Manche, Zatokę Biskajską i Wyspy Zielo-
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nego Przylądka wchodzą do Porto Grande celem uzupełnienia paliwa.. Pierwszy krótki postój po drugiej stronie Atlantyku w brazylijskim archipelagu Fernando de Noronha.
Już w Brazylii: Recife i bujne, pełne pięknych „cariocas” Rio de Janeiro.
Wycieczki. A w wyniku odwiedzin międzynarodowej szkoły w Rio Grande
do Sul, okrętuje do załogi na jeden etap tamtejszy uczeń – Amerykanin. Jego
krótka obecność w załodze, ożywia już nieco zastałe układy w załodze i nadaje udziałowi w rejsie nowe wartości.
Argentyna: Buenos Aires, Puerto Madryn, Commodore Rivadavia i kończące pierwszą połowę rejsu wejście do najbardziej na południu położonego
miasta – Ushuaia. Tu następuje wymiana załogi. Ze starego składu ma pozostać do końca, po dwóch żeglarzy z każdej z trzech grup państwowych, którzy wygrali trwający w pierwszej połowie rejsu konkurs wiedzy, sprawności,
umiejętności i dyscypliny.
Tu też wybucha pierwsza afera: Spośród młodzieży z grupy ZSRR, decyzją kapitana Baranowskiego, na pokładzie pozostać ma bezkonkurencyjny
i powszechnie lubiany w załodze Estończyk – Peter Rebane. Ale na czele nowej zmiany radzieckiej przyjechała wysokiej rangi przedstawicielka
Komsomołu, której pupil ma zastąpić Estończyka. Ale to nie z Krzysiem te
numery Bruner! Mimo korespondencyjnego poparcia oficjalnego kandydata
Komsomołu, Peter Rebane, Estończyk – popłynie! Decyzją Kapitana.
Jest i afera druga: Całe amerykańskie ciało pedagogiczne w składzie
dwóch dżentelmenów, w konsekwencji damsko-męskiego tajfunu uczuć znika
z „Pogorii”. Bezpowrotnie. Teraz już do końca, na jednego Rosjanina (pierwszy ubył w Londynie) i trzech Polaków obciążonych także wachtami pokładowymi, spadają obowiązki pedagogiczne, planowane na sześciu. Bywa.
Drugi etap rejsu rusza w drugiej połowie grudnia na Ocean Spokojny Kanałem Beagle, Cieśniną Magellana i Kanałami Patagonii, a więc drogą znaną
już Krzyśkowi sprzed 25 laty, z wyprawy jachtem Śmiały. Pierwszym chilijskim portem jest Puerto Williams z bazą marynarki wojennej, gdzie Pogoria
miała otrzymać wszelkie pozwolenia i udogodnienia na dalszą żeglugę kanałami Patagońskimi. Praktyka nie potwierdziła tych zapowiedzi. I na nic się
zdały argumenty i przeknywanie dowódcy bazy.
Tamtejszy grudzień, to początek lata, a więc widok zaśnieżonych gór,
deszcze, zawieje, ograniczające widoczność śnieżyce, grad. Mimo tych warunków, stanowisko władz chilijskich zmusiło Kapitana Baranowskiego do
przyjęcia trudniejszej drogi na zachód przez Cieśninę Drake’a, to jest wokół
wysepki Horn (niesłusznie od stuleci nazywanej Przylądkiem Horn) a cieszącego się (?) przydomkiem Nieprzejednany. Nieoczekiwanie korzystna dnia
22 grudnia aura, pozwala Pogorii na bezproblemowe przejście wokół Hornu,
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ale jeszcze tegoż dnia, po przebyciu dalszych kilkudziesięciu mil, potężny, południowo-zachodni szkwał, mimo dwóch refów rwie grot żagiel na strzępy.
Wigilia tradycyjna – polska. Dwa tygodnie sztormu jacht halsuje w poprzek cieśniny, co stanowi tradycyjną cenę przejścia Hornu ze wschodu na
zachód. Chwilowa poprawa pogody, pozwala na wejście do portu Valdivia, po
wodę i paliwo. Po tak już potrzebnym wypoczynku na słynnej wyspie Robinsona, w archipelagu Juan Fernandez, trasa wiedzie do stolicy Peru Limy, która
przez kilka dni stanowi centrum turystyczne dla załogi.
Przez słynny Kanał Panamski i Kubę, Pogoria wchodzi do stolicy Florydy – Jacksonville, gdzie jest entuzjastycznie witana, pewnie głównie z uwagi
na wchodzących w skład jej załogi chłopców amerykańskich. Harmonogram
rejsu uniemożliwia jednak skorzystanie z kuszącego zaproszenia do Waszyngtonu.
W marcu, przez Atlantyk i Kanał La Manche, Morze Północne, Bałtyk
i Zatokę Fińską, polski jacht z międzynarodową załogą, ósmego maja, czyli
w dniu zwycięstwa wchodzi do St. Petersburga, gdzie witany jest niemniej,
a może nawet bardziej gorąco, niż w Ameryce. Cała załoga, wszystkich trzech
krajów, rzecz jasna z kapitanem Baranowskim czele, jedzie bezzwłocznie
specjalnym pociągiem do Moskwy. Na Kreml, gdzie jest przyjmowana przez
najwyższych dostojników państwa. Jeszcze powrót do portu wyjścia, czyli
Gdyni, a potem uroczyste przyjęcie w Warszawie, w Belwederze i 19 maja
1989 r. oficjalne rozwiązanie rejsu.
Angażowanie Pogorii w inne niż Class Afloat imprezy, a także spory
związane z jej własnością, eksploatacją i remontami, skłaniają Krzysztofa
do starań o budowę nowego pełnorejowca. Tym razem będzie to największy
z dotychczasowych model STSW-1, bryg, pod nazwą Fryderyk Chopin. Projektuje oczywiście inżynier Choreń.
Strukturalne zmiany w stoczni, powodują opóźnienia w budowie tego
pełnorejowca, która przeciąga się na trzy lata i negatywnie wpływa na jakość prac. Wprawdzie próbny rejs w warunkach sztormowych (12°B) wykazał dużą dzielność jednostki, ale osprzęt, olinowanie, instalacje i urządzenia
napędowe, wymagały jeszcze sporo pracy, napraw, korekt, a nawet wymiany
niektórych elementów.
W tym okresie, w życiu osobistym, czyli w stanie cywilnym Krzysia zachodzi dramatyczna zmiana. Po jedenastu latach cichego szczęścia z Lady
B., jego legalna żona, zielonooka Ewa nie wytrzymuje i – jak sam to określił
– wyrzuca go pewnie najpierw na rozbite… serce, a nieco później i z domu.
Trudno się jednak dopatrzyć wpływu tych wstrząsów na żeglarskie poczynania Krzysztofa.
Po zakończeniu budowy, ceremonii chrztu i ostatecznych poprawkach
Chopin przyjmuje na pokład młodzież i rusza w drogę na start w transatlan-
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tyckich regatach Operacji Żagiel 92, których organizatorem była Hiszpania
– dla uczczenia 500 lecia wyruszenia Kolumba w jego pierwszą wyprawę.
Regaty te zyskały nazwę „Columbus Race”.
Ale zła passa Chopina jeszcze się nie skończyła. W drodze przez Kanał
Kiloński wybuchł w maszynowni pożar. Wprawdzie mechanik stłumił ogień
gaśniczym systemem halogenowym, jednak zdewastowana maszynownia wymagała remontu, który został przeprowadzony w Hamburgu. Niestety, bezpośrednio po ponownym wejściu na Elbę, pożar wybuchł ponownie i znów
trzeba było wchodzić do najbliższego portu, tym razem Cuxhaven. Tu ustalono i wyeliminowano wreszcie przyczynę nieszczęścia, a mianowicie drgania
w systemie transportu paliwa spowodowane wadliwym ustawieniem silnika
i przekładni.
Zatem można płynąć. Ale część uczniów Szkoły Pod Żaglami, zgodnie
z planem już wyokrętowała, a na jej miejsce, w Glasgow zaokrętowała odpowiednia grupa młodzieży szkockiej. Ostatecznie Fryderyk Chopin wystartował w Columbus Race z Kadyksu, 3 maja 1992 r. w klasie liczącej 26 dużych
żaglowców, w tym 6 zbudowanych w Polsce.
W czasie II etapu z metą w Puerto Rico miał miejsce kolejny poważny wypadek, zmuszający Kapitana do przerwania na dobę udziału Chopina
w regatach: Żywiołowi młodzi Szkoci urządzili wspinaczkowe zawody na samych rękach, jednak po wewnętrznej stronie drablinek. No i zwycięzca, czyli
pierwszy, już z najwyższego szczebla drablinki odpadł. Przekazanie rannego
na wezwany w tym celu helikopter zajęło sporo czasu. Niemniej szybki powrót do regat pozwolił jeszcze załodze na zajęcie trzeciego miejsca w swojej
klasie, a piątego w klasyfikacji ogólnej, wśród 200 uczestników regat.
Na przełomie 1993/94 fundacja „Class Afloat”, prowadzi czteroetapowy
rejs okrężny wokół Atlantyku. Dwa z tych etapów, pierwszy do Gibraltaru
i trzeci z Cape Town na Karaiby prowadzi Kapitan Baranowski. Etap ten wiódł
przez Walvis Bay, Wyspę Św. Heleny, Wyspy Wniebowstąpienia, Port of Spain, Marigot Bay do Fort de France na Karaibach. Krzysztof musiał już być
zmęczony, albo zauważyć mijający czas, a może był w dołku, bo jego wspomnienia z tej żeglugi, brzmią jakoś łabędzim śpiewem. Wyraził to pisząc:
„Oto dotarłem do końca mojej żeglarskiej drogi. Karaiby zawsze uważałem za
akwen dla emerytów. Chyba taka pora przyszła i na mnie”…
Mylił się jednak. Czas szarpania się z jego pasją i życiem był ciągle,
chociaż nieoczekiwanie, przed nim. Jak to już cytowałem „ Kto ma statki, ten
ma wydatki” i to, jak się miał przekonać, najczęściej proporcjonalne do ich
wielkości. A Fryderyk Chopin jest spory.
No i zabrnęła Szkoła pod Żaglami w długi. Co najmniej rok stał Chopin
obłożony przez bank aresztem w Szczecinie, zanim nie znalazł się kupiec. I to
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dosyć szczęśliwie, bo statek pozostaje w Polsce, jako statek czy jacht szkolny.
I nawet ze starym trzonem załogi.
No i mimo upływu lat, kapitan Baranowski pozostaje wierny swoim pasjom: Bogusi i żeglarstwu. Wprawdzie mniej żegluje, za to więcej działa
w dziedzinie popularyzacji żeglarstwa. Pozostaje też jeszcze przez lat kilka
chyba bardziej honorowym przedstawicielem, czy doradcą nowego armatora
Fryderyka Chopina i wchodzi w posiadanie ex Wojewody Pomorskiego, którego zostaje w 1/3 armatorem i nadaje mu imię Lady B. Ubywa mu też chyba
niechętnych przyjaciół. Nic – tylko emerytura.
Aż tu nagle…przypomina mu się że: „…dookoła świata można płynąć
ze wschodu na zachód, ale i przeciwnie, z zachodu na wschód…” Na zachód
jeszcze naszej ziemi nie opłynął. Więc…samotnie, na zachód, na Lady B. No
i tak, już w XXI wieku, bo w roku 2001 kolejny raz kończy przygodę z żeglarstwem.
Nic podobnego. Wkrótce po powrocie zostaje naczelnym miesięcznika
„JACHTING”. Potrwał tam trochę, ale znów idea Szkoły Pod Żaglami wygania go spoza biurka redaktora. Po raz kolejny organizuje młodzież na rejsy pn.
„Dookoła Świata za Pomocną Dłoń”. W roku 2010 Fryderyk Chopin wyrusza
z wybrańcami na Karaiby. Nie udało się tam dopłynąć. Fryderyk traci maszty
na Atlantyku i rejs jest przerwany. Następuje ratownictwo, długie remonty
... i zmiana właściciela statku. Krzysztof nie daje za wygraną. Rok później
jesteśmy już świadkami kontynuacji i ponownie rozpoczętego rejsu na Chopinie...
Jeden z żeglarzy (61) napisał coś w rodzaju listu do Krzysia. Przytaczam
jego zakończenie: „…miałem o Tobie kiepskie zdanie, wyrobione głównie na
bazie opinii zawistnych Ci ludzi. Czas spędzony z Tobą na morzu utwierdził
mnie w przekonaniu, że jesteś wspaniałym żeglarzem i dobrym człowiekiem.
Twój kunszt manewrowania żaglowcem jest nie do pojęcia. Dziękuję ci za
wspaniały rejs i za to, co robisz dla polskiego żeglarstwa.”
Organizacyjne dokonania kpt. Baranowskiego
• Wyprowadzenie polskich żeglarzy na szlak oceanicznych regat samotników.
• Inicjatywa i realizacja budowy trzech jachtów Polonez, Pogoria i Fryderyk Chopin.
• Założenie i prowadzenie „Szkoły Pod Żaglami”.
• Pełnienie funkcji 1-ego Grot Masztu Bractwa Kaphornowców w latach
1974-1984.
• Wielkie pływania regatowe, samotnicze i szkoleniowe na jachtach żaglowych różnych klas i wielkości, włącznie z pełnorejowymi, na łącznych trasach około 260 000 Mm. z udziałem około 400 żeglarzy.
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Publikacje:
• Prasowe – kilkaset.
• Fotograficzne – kilkaset
• Filmowe: Ok.50 filmów dokumentalnych – opublikowanych głównie
w TVP, w tym 5 nagrodzonych w konkursach krajowych (2) i międzynarodowych (3).
• Programy telewizyjne – kilkanaście.
• Wystawy fotograficzne – 2
• Książkowe – 13 tytułów w latach 1965-1998, w łącznym nakładzie ok.
1 000 000 egzemplarzy, w tym tłumaczenia na języki: bułgarski, czeski,
rosyjski, węgierski i estoński.
• Spotkania i prelekcje w tym felietony radiowe – ok.100.
Najważniejsze nagrody:
• Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – r.1973.
• Srebrny sekstant – nagroda rejs roku 1973.
• Nagrody redakcji „Żagle” Conrady – lata 1974 i 2001.
• Kawaler Pirackiego Topora Bojowego Bractwa Wybrzeża – r. 2001.
Opracowanie: BKK (1) i JM (75)
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Na dalekich morzach określany jako Monje del Mar, czyli
Mnich Morski, wśród Polaków zwany Ludkiem albo
Ludojadem. Minimalista, ze
skłonnością do militariów.
Kiedy jacht Śmiały z Ludkiem na pokładzie wracał do
Szczecina z wyprawy dookoła Ameryki Południowej,
na Wałach Chrobrego witał
go nieprzebrany wiwatujący
tłum z transparentami. Wśród
powitalnych haseł i okrzyków dominowało zawołanie
studentów: „Całujemy rączki
Ludomira Mączki!”. Z jachtu
schodziło sześciu, ale wiwatujący całowali rączki tylko Ludkowi. Bo też znany był już jako jedyny szczecinianin biorący udział w tej największej wówczas wyprawie oceanicznej.
A zaczęło się we Lwowie. Tam się Ludek urodził 22 maja 1928 r. Tam
też w r. 1945 rozpoczął studia geologiczne na ukraińskim uniwersytecie im.
Iwana Franki i podjął pierwszą pracę zawodową w pracowni mineralogii
u profesora B. Łazarenki.
Wkrótce jednak, bo już w roku 1946, studiuje geologię i geografię na
Uniwersytecie i Politechnice Wrocławskiej. Rozpoczyna pracę w Instytucie
Geologii i jeszcze na krótki czas przenosi sie do tegoż Instytutu w Warszawie.
To w owych latach, już praktycznie na całą resztę życia, przywdziewa modny wówczas i popularny szczególnie wśród młodzieży battledress, czyli, dziś
spotykaną już tylko w muzeach i na strychach starych domów, krótką, wykonaną z sukna w kolorze khaki, bluzę polową sił sprzymierzonych minionej
wojny. Niewiarygodne, ale był on prawdopodobnie ostatnim Polakiem, który
jeszcze w XXI wieku taką bluzę nosił.
Również we Wrocławiu, w sekcji żeglarskiej tamtejszego AZS, styka się
po raz pierwszy z jachtingiem, któremu poświęci z przerwami ponad 50 lat.
Pierwsze kwalifikacje żeglarskie w postaci stopnia sternika jachtowego zdobywa w ośrodku skoszarowanym w Sławie Śląskiej. Zostaje też szczęśliwym
armatorem popularnego niegdyś kajaka żaglowego konstrukcji Plucińskiego
– P7. Do r. 1952 uczestniczy jeszcze w skoszarowanych obozach żeglarskich
w Trzebieży i Jastarni, gdzie pełni nawet funkcję podinstruktora. W Gdyni
trafia na kolegę swego ojca, kolejarza ze Lwowa – nie dość, że żeglarza, to
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jeszcze jachtowego kapitana J. Lesiaka, z którym odbywa na jachcie Orion
swój pierwszy pełnomorski rejs z Gdyni do Ustki. W roku 1955 kończy żeglarski kurs instruktorski AZS w Giżycku, a w grudniu wspólnie z paroma
innymi miłośnikami „niedźwiedziego mięsa” przeprowadza otwartą szalupę
do Gdyni.
Po ukończeniu studiów (jeżeli nie wcześniej) ludzie przeważnie podejmują gdzieś mniej czy bardziej stałą pracę i rozglądają się za jakimś lokum dla
rodziny – po prostu osiadają, najczęściej na stałe. Wypada więc powiedzieć,
że w roku 1955 mgr Ludomir Mączka osiadł na stałe w Szczecinie. Ale żeby
być ścisłym, to raczej trzeba to ująć tak, że zadomowił się wśród żeglarzy
szczecińskiego AZS-u, a dokładnie na strychu, a czasem w kuchni pod stołem u Wojtka Jacobsona i jego wielce tolerancyjnej i miłej żony Ewy. Czasowo pracował w Państwowym Przedsiębiorstwie Geoprojekt i przez całe lata
dzielił czas swojego życia pomiędzy pracę zawodową i żeglarstwo morskie,
a wkrótce i oceaniczne – bo je lubił.
Z Teczkiem Zychiewiczem na Swantewidzie ścigają się w regatach wokół
Rugii i zajmują pierwsze miejsce. Z Włodkiem Jacewiczem uczestniczy na
szkunerze Zew Morza w tzw. rejsie kadry (najdalszym w owych czasach, bo aż
do Narwiku). Po powrocie zdaje egzamin na stopień kapitana jachtowego, a w
r. 1958 otrzymuje patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej nr 111.
I znów z Teczkiem, tym razem na Witeziu II, płynie na Wyspy Owcze, potem jeszcze w r. 1958 na s/y Chrobry zalicza swój dziewiczy rejs kapitański.
A później, znów na starym Witeziu bez silnika, jako zastępca kapitana – do
Reykjavíku.
Po rejsie zespołowym Czerwonych Żagli z harcerzami na Festiwal Młodzieży do Finlandii zaczyna się dla Ludka parę sezonów normalnej szkoleniowo-stażowej orki na Josephie Conradzie (taką przechodzi każdy młody
kapitan, zanim wyruszy na dalsze wyprawy). W latach 1962-63 przerywa ją,
urzekająca swoistą egzotyką, wyprawa do Mongolii Przedsiębiorstwa Geologicznego w Krakowie.
Po jej zakończeniu Ludek otwiera się już na oceany. Wyprawa geograficzna s/y Śmiały dookoła Ameryki Południowej potrzebuje geologa, a pokład
Śmiałego – żeglarza. Ludek ze swoim patentem kapitana jachtowego i ukończonymi chlubnie studiami geologicznymi świetnie się do tego nadaje, szczególnie, że z kapitanem jachtu i wyprawy Bolem Kowalskim znają się jeszcze
z czasów studenckiego żeglowania we wrocławskim AZS-ie. Więc dołącza do
załogi w Buenos Aires i już do końca pozostaje w jej składzie.
Po powrocie nadal praca zawodowa na przemian z praktyką żeglarską,
głównie po naszych niewielkich wprawdzie, ale ruchliwych i sztormowych
Morzach Bałtyckim i Północnym na jachtach: Pegaz, Magnolia, Krzyż Południa, Wojtek, Piana, Nadir…
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Lata 1969-72 wypełnia Ludkowi praca w rządowej służbie geologicznej,
całkiem innej niż mongolska, bo w afrykańskiej egzotyce Zambii. Praca to
kartowanie kraju w rejonie Kafle Georgie, Barotse i paru innych oraz opracowanie map grawimetrycznych tego terytorium. Z zarobionym kapitałem już
w Polsce poznaje swoje przeznaczenie i ukochanie reszty życia – jacht Marię.
Prostota, bezpretensjonalność i łatwość obejścia Ludojada, podobnie jak wielu innych lwowiaków, zawsze jednały mu sympatię i życzliwość otoczenia –
i to u płci obojga, chociaż do dam się szczególnie nie garnął i żywota w stanie
bezżennym dokonał. A Marię poznał przez Warszawę. Zbudował ją zaprzyjaźniony z Ludkiem Jurek Mańkowski (21). Jest to mierzący niecałych dziesięć
metrów długości jacht o mahoniowym kadłubie, zbudowany na planach sławnego niegdyś konstruktora Colina Archera. Ożaglowanie – zależnie od przekonań i fantazji późniejszego armatora, czyli kapitana Mączki – czasem slup,
czasem kecz, o powierzchni żagla, około 50 m2. Dzielny i łatwy w obsłudze,
także dla samotnego żeglarza.
Spełniając marzenia i przeznaczenie Ludojad kupił Marię. Na wielką, niczym nieskrępowaną włóczęgę (bo raczej nie rejs) po morzach świata. I była
mu owa Maria przez trzydzieści lat domem, środkiem lokomocji, magazynem
i schronieniem.
Pierwsze okrążenie świata rozpoczyna w Szczecinie w asyście budowniczego Marii Jurka Mańkowskiego i najwierniejszego przyjaciela całego życia,
Wojtka Jacobsona. Wkrótce opuszcza go ta honorowa asysta. Przed nim jedenaście lat włóczęgi: trzy oceany, rozliczne morza – razem około 70 000 mil
morskich. Towarzyszą mu w tych podróżach rózni załoganci . Było ich tak
z 50-ciu, z 12 narodowości, w tym 20 Polaków. Czasem samotność. Trzykrotnie żeglował z Ludojadem Dawid Welsh, który w latach 1938-39 był
członkiem załogi „Zjawy III” w historycznym rejsie Władysława Wagnera.
Symboliczne spięcie najwcześniejszej żeglugi oceanicznej polskiego jachtu
z powojennym żeglarstwem polskim.
To wszystko było później. A wtedy był początek: Sassnitz, Kopenhaga, Kilonia, prawie rodzinne porty, morza… Jeszcze przyjaciele, znajomi
i jeszcze pożegnalne spotkanie z niegdysiejszą muzą szczecińskich żeglarzy
– „Marylką”. I pożegnalny północny sztorm już w drodze do Dover. A dwa
miesiące później pachnące już dalą – Vigo, Casablanka i Wyspy Kanaryjskie,
rojne nowymi przyjaźniami żeglarzy oceanicznych a zakończone wigilią Bożego Narodzenia.
Miesiąc żeglugi i czar Małych Antyli. Wenezuela, okoliczne zatoki
i wyspy. Ślady wojen i burz. Sama kwintesencja egzotyki, wspólne (krótsze
i dłuższe) żeglarskie przeloty. Okolicznościowe zarobki. Wspólne wycieczki
w głąb interioru. Nurkowania. Ulewy i sztormy. Wreszcie sterana już inten-
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sywną eksploatacją Maria składa się do spokojnego przejścia Kanału Panamskiego.
4 czerwca 1974 r. jest już po drugiej stronie – przekracza równik i głównie
na silniku płynie do Peru. Maria już krzyczy o remont, do którego Ludojad
się nie rwie, ma ważniejsze i pilniejsze sprawy na głowie. W dodatku czeka
na zapowiedzianych z kraju nowych towarzyszy dalszej podróży. Trzeba też
połazić po Andach. Zresztą – nikt i nic nie goni, a Maria przecież jeszcze
nie tonie. Toteż kiedy nowi członkowie załogi przybyli wreszcie po przeszło
dwumiesięcznym oczekiwaniu, doświadczony żeglarz Antoni Pisz rozejrzał
się po jachcie i pełen niepokoju chciał się od Ludojada dowiedzieć o istnieniu czegokolwiek, co nie wymaga czyszczenia, porządkowania lub naprawy.
Polerujący właśnie swój ukochany rewolwer, ze zwykłym sobie spokojem,
po chwili głębokiego zastanowienia, z całą powagą odpowiedział: „Tak, jest
– mój rewolwer. Mogę to zademonstrować”…
No więc już po czterech miesiącach, po remoncie silnika, slipowaniu
jachtu i malowaniu dna, praniu, porządkowaniu i usprawnianiu wszystkich
urządzeń, także po odnowieniu zapasów żywności, wody i paliw oraz po krótkim wypadzie do Huancayo – wyruszyli do niedalekiego a najbardziej interesującego i przez wszystkich podróżników opisanego archipelagu wysp Galapagos. Trzy tygodnie po penetrowaniu wszystkich dziwów przyrodniczych,
geologicznych i oceanologicznych archipelagu Maria ruszyła w wielki rejs
przez pustkę Oceanu Spokojnego. Przeszło 3000 Mm i 44 dni bez widoczności ziemi i ludzi.
Markizy i Wyspy Towarzystwa w Polinezji Francuskiej to oddech nowej,
jeszcze innej egzotyki, do której należy laguna Rangiroa. Względy poznawcze, aprowizacyjne i administracyjne skłaniają do odwiedzenia atolu, chociaż
właśnie ten cieszy się złą sławą. Prądy wejścia są silne, a jego gardziel wąska
i po brzegach najeżona rafami. Więc ani czasu na wahanie, ani szansy skutecznego odwrotu… Tymczasem widoki brzegowe niezgodne z przekazami
locji i map. Sygnały i znaki nawigacyjne odbierane przez wątpliwej sprawności urządzenia jachtowe okazują się niezgodne z oczekiwaniami. A GPS-ów
jeszcze nie było.
Kotwicę rzucili po południu, w pierwszym bezpiecznym już miejscu, po
przejściu miotających jachtem prądów i kłębiących się fal wejścia. Na bączku
zwanym Stynką Jurek i Kazik popłynęli na brzeg. Żandarm odłożył formalności do jutra, podobnie jak rozliczenie za obfitość dostarczonych żeglarzom
owoców. Walcząc z silnym wynoszącym prądem na ocean, wrócili na jacht.
Dla Jurka najciekawsze były kokosy. Do ich otwarcia trzeba było jednak młotków, mesli, siekier i pił. Z takim trudem wydobyte słynne kokosowe
mleczko miało niestety smak… mydlin ze zjełczałym tłuszczem. Ludek to
wyjaśnił: jak zwykle orzechy zbyt długo leżały pod palmą.
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Jeszcze przed północą walczące ze szkwałami prądy zerwały łańcuch kotwiczny „Marii” i przez resztę nocy, w gęstej ulewie bez jakiejkolwiek widoczności, utrzymując się na otwartej głębokiej przestrzeni, halsowali po atolu
na wyczucie aż do rana. Od świtu, popychani wynoszącym prądem odpływu,
wyszli przez wzburzoną potężnymi falami cieśninę. Wreszcie na bezpieczny
otwarty ocean.
Ciągle dalej na zachód, w plątaninie nieodległych Wysp Towarzystwa,
Cooka, Pago Pago, na Samoa, Tonga, na Fidżi. Pięć miesięcy ryzykownych
wejść, niebezpiecznych wyjść, gwałtownych szkwałów. Tygodnie postojów
na rajskich wyspach, nowych znajomości, ciekawych ludzi, przyjacielskich
jachtów, kłopotliwych formalności. Dorywczych prac i okolicznościowych
zarobków. I jeszcze Port Vila na Vanuatu, amatorskie wycieczki i wyprawy.
Nowe Hebrydy i wreszcie nieco bardziej na południe Australia – Sydney.
Pół roku w tym rejonie Australii. Trochę zarobkowania, trochę morskich
wycieczek. Potem pół roku z podobnym programem, przez Morze Tasmana,
do Nowej Zelandii. Parę miesięcy na
Tasmanii i znów Australia. Jakoś szczęśliwie trafiają się przynoszące trochę gotówki okolicznościowe czartery.
Od Sydney przez południowy kraniec kontynentu, wzdłuż zachodniego
wybrzeża i jego portów, do Broome. W czerwcu 1978 r. Ludek potrzebuje dostać się znowu do portu Fremantle, więc płynie tam samotnie półtora tysiąca
mil na południowo-zachodni kraniec Australii. Po paru tygodniach postoju,
po odbiorze prowiantu przysłanego z Polski statkiem i po wzięciu pasażera,
żegluje przez Wyspy Kokosowe i Maskareny na Oceanie Indyjskim i już po
paru miesiącach dopływa do Durbanu w Południowej Afryce.
Naprawa masztu nadwątlonego znowu forsowną pracą oraz generalny remont silnika, przy nikłych zarobkach zajmuje im 9 miesięcy. Na resztkach
prowiantu, w połowie listopada 1979 r. wracają do znanego już i zaprzyjaźnionego Fremantle w Australii.
Prawie dwa lata włóczy się Maria ze zmiennymi załogami po znanych
i poznawanych portach, wybrzeżach, wyspach i zatokach tego kontynentu.
I znowu Ocean Indyjski, Wyspy Kokosowe, akwen Maskarenów i Durban.
Prawie rok spędza w Południowej Afryce, z czego około 6 miesięcy w Kapsztadzie czy, jak kto woli, w Cape Town – głównie dzięki poławiającym tam
polskim rybakom
Końcówka roku 1982 to ponurej sławy napoleońska Wyspa Św. Heleny i powitanie roku 1983 w stolicy Urugwaju – Montevideo. Buenos Aires,
Rio de Janeiro i jeszcze kilka portów wybrzeża Brazylii w drodze na północ.
Powitanie roku 1984 zbiega się z pożegnaniem Brazylii, a potem w Gujanie
Francuskiej także z Ameryką Łacińską. Wkrótce, bo 28.03.1984 r. Maria pod
dowództwem Ludojada zamyka wielki krąg.
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Dwa miesiące później wchodzi do Brestu. Po jeszcze kilku tygodniach
i pożegnaniu wszystkich nowych przyjaciół, gości, pasażerów i członków załogi, 5 lipca 1984 r. zostaje wyslipowana i ustawiona na twardym gruncie
w Hawrze, by pozostać tam na siedem lat (do 2 lipca 1991 r.) już całkiem
samotnie.
W tym czasie Ludojad z udziałem Wojtka Jacobsona wszedł w komitywę
z osiedlonym we Francji polskim żeglarzem Januszem Kurbielem, planującym
rejs z programem obserwacji oceanologicznych z Francji do Kanady, przez
przejście północno-zachodnie, dookoła Ameryki Północnej i z powrotem do
Francji. Miało to być pierwsze w historii żeglugi pokonanie całego przejścia
północno-zachodniego, przez jacht żaglowy, z zachodu na wschód.
Rejs, łącznie ze sponsoringiem, był organizowany przez legitymującego
się francuskim obywatelstwem Janusza Kurbiela na jego jachcie Vagabond II
i pod banderą francuską. Z uwagi na przyjęcie całej trudnej formalnie i technicznie organizacji, a także finansowania tego ambitnego przedsięwzięcia,
przez Francję, propozycja była atrakcyjna, a udział w takiej imprezie przynosił uczestnikom splendor rangi światowej. Dopuszczenie do tych rejonów
świata jachtu spoza żelaznej kurtyny nie wchodziło wówczas w rachubę.
Pierwsza część wyprawy (w okresie 1984-1985) pod wodzą Janusza
Kurbiela wiodła z Francji do Kolumbii Brytyjskiej na pacyficznym wybrzeżu Kanady. Część druga, w tym samym składzie załogi (w latach 1985-86)
wprowadziła Vagabond II w wiodący na wschód labirynt kanałów, zatok
i cieśnin Przejścia Północno-Zachodniego, gdzie Kurbiel przekazał Wojtkowi
i Ludkowi jacht na ostatni bardzo trudny etap końcowy, już tylko we dwójke
przez Grenlandię i powrót do Francji. Na Grenlandii w r. 1987 wypadła jeszcze przerwa w żegludze Vagabond II, w czasie której dla rozmaitości Ludek
przeprowadził jeszcze Vagabond III z Francji na Islandię, skąd powrócił na
Grenlandię, aby ostatecznie w r. 1988 zakończyć we Francji swoją przygodę
z Vagabondami i Kurbielem.
Łącznie było to pierwsze przejście całej, bardzo trudnej trasy tego pasażu
jachtem z zachodu na wschód. Równocześnie dla Ludka, który już w r. 1966
na s/y Śmiały, z kapitanem Kowalskim przeszedł Cieśninę Magellana i Kanał
Panamski, było to pierwszym zamknięciem przez Polaka (a może nie tylko
przez Polaka) ósemki wokół obu Ameryk. Warto odnotować to niezwykłe dokonanie Mnicha Morskiego – Ludojada. Zresztą, Cieśninę Magellana sforsował ponownie w roku 2000 – znów na swojej Marii. W tym czasie, chociaż
się do tego nie przyznaje, zaczyna podupadać na zdrowiu. Jednak w r. 1991
wyprowadza jeszcze Marię z Hawru na światowy zlot polonijnych jachtów
i jachtsmenów pn. World Polonia Sailing Jamboree, w Kołobrzegu, Jastarni,
Gdyni i Gdańsku. Jeszcze w 1997 r. w Szczecinie prowadzi jacht Gaudeamus
do portów skandynawskich, a s/y Czapla, jak przed laty – na Bałtyk.
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Ze zdrowiem jednak jest u niego coraz gorzej. Efekty starań przyjaciół
w Polsce, Australii i Kanadzie okazują się niewielkie. Jednak Ludek nie przyjmuje do wiadomości przemijania sił i życia. Dowiedzie tego jeszcze jedną
żeglugą wokół naszego globu. Okazja wyjątkowa – pięćdziesięciolecie rozpoczęcia żeglarskiej przygody. W 1999 r. Maria znów podnosi żagle. Jeszcze raz
przebędzie Ocean Atlantycki. Jeszcze raz wzdłuż wschodnich brzegów Ameryki Południowej do Cieśniny Magellana i portów chilijskich, przez wyspy
Polinezji, Oceanii i Nowej Zelandii. Jednak tu w Auckland w grudniu 2000
r. nieodwołalny koniec żeglugi. Trzy operacje kręgosłupa w Kanadzie i zapowiedź bardzo długiej rehabilitacji ostatecznie kontynuowanej w Szczecinie.
Kapitan Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża Gienia Moczydłowski (73) tak pożegnał Brata Ludomira Mączkę (6), który odszedł na wieczną
wachtę, czyli odpłynął w ostatni rejs do Hilo, w szczecińskim hospicjum dnia
30 stycznia 2006 r. o godzinie 23:49:
„ŻEGLARZ ABSOLUTNY – nikt i nic nie znaczyło dla Niego tyle, co życiowa wędrówka po morzach i oceanach z żeglarską wolnością, przyjaźnią
i radością życia.
ŻEGLARZ UNIKALNY – niewielu jak On uczyniło morza i oceany swoim
domem w sensie jak najbardziej dosłownym i pozostało wiernym wybranej
drodze aż do końca…
ŻEGLARZ WOLNOŚCI – dzięki Niemu mieliśmy świadomość możliwości
wyboru: udowodnił, że można żyć inaczej, niż żyjemy. A możliwość wyboru to
rzeczywista wolność człowieka”.
Przeszło pół wieku poświęcił Ludojad żegludze i podróży. Korzystał
z przyjaźni i sympatii wielu napotkanych ludzi i stowarzyszeń, które chciały
go mieć wśród siebie i dawały mu, co miały najcenniejszego – swoje członkostwo:
• Hermandad de la Costa, Mesa de Polonia, czyli Bractwo Wybrzeża
Mesa Kaprów
• Polskich z cyfrą 6 – od r. 1966
• Radioamator
• SP1CVO/MM, VE O ACP/MM
• Armia Krajowa – Lwów 1944
• Polskie Towarzystwo Geologiczne
• Akademicki Związek Morski 1948-49
Członkostwo honorowe:
• Jacht Klub AZS Szczecin
• Jacht Klub Joseph Conrad – Chicago
• Polsko-Kanadyjski Yacht Club – Toronto
• Floryda Polish Yacht Club – Miami
• Klub Tramp – Koszalin
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• Klub Żeglarski „Knaga” Nowogard
W uznaniu dokonań otrzymał odznaczenia:
• Zasłużony działacz Żeglarstwa Polskiego w r. 1961
• Złotą odznakę AZS – 1975
• II Nagrodę Za Rejs Roku 1984
• I Nagrodę za Rejs Roku 1988 – Srebrny Sekstant
• Nagrodę im. Leonida Teligi miesięcznika „Żagle” 1992
• Nagrodę Super Kolosa za rok 2001
• Członkowstwo Koła Seniorów Polskiego Związku Żeglarskiego
• Honorowe Członkostwo Polskiego Związku Żeglarskiego 2004
Publikacje:
Ludek Maczka sam żadnej książki o swoich dokonaniach nie napisał. Ale
był postacią skupiającą sympatię i uwagę, co przejawiało się w licznych publikacjach prasowych oraz specjalnie jemu poświęconych publikacjach:
• Wojciech Jacobson, Marią do Peru (1976)
• Antoni Jerzy Pisz, Marią przez Pacyfik (1982)
• Ruda Krautschnaider, Ludojad (1984)
• Anna Rybczyńska i David Walsh, Marią do Polski (1998)
• Maciej Krzeptowski, Marią dookoła świata. 20 lat później (2005)
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Była późna wiosna. Lody
puściły, zaczął przyciągać
i kusić niewielki staw rybny w Żerosławicach (powiat
Limanowa). Matka wprawdzie zabraniała zbliżać się
do wody bez dorosłych, ale
w majątku skoligaconych z Romerami Bzowskich w czasie
wojny nie istniał już zwykły
porządek ani dyscyplina, a w
okolicy stodoły można było
znaleźć materiał na sprzęt pływający, na tratwę. Gromadzenie budulca trwało ze dwa dni,
a wola eksploracji narastała do bólu przed ostatecznym montażem tratwy i jej
napędu (miały być wiosła, ale skończyło się na pokaźnej tyczce). W końcu
tratwa była gotowa. Po upewnieniu się, że nikogo z dorosłych nie ma w pobliżu, wskoczyliśmy we trójkę na jej deski, które pomału, ale nieodwołalnie
zaraz na płyciźnie przy brzegu opadły wraz z nami na dno.
Potem była kłótnia, kto popłynie pierwszy. Los był łaskawy dla mnie. Jednak po paru pchnięciach moja tyka straciła kontakt z dnem i wraz z tratwą znalazłem się na łasce powolnego dryfu, który znosił mnie ku środkowi sadzawki.
Zaaferowany kursem tratwy nie zwracałem uwagi na wołania pozostałych na
brzegu kolegów, sądząc, że co prędzej pragną dorwać się do rozkoszy żeglowania. Aliści nieoczekiwanie koledzy znikli, natomiast do mnie dotarł tubalny
głos rządcy, który głośno i wyraźnie zapowiadał mi… wyrywanie nóg.
Fizyczne i psychiczne rany goiły się szybko, choć jeszcze szybciej dojrzewały nasze, ciągle doskonalone plany nowych wypraw. Ale i nas wojna
dotknęła swoim czarnym skrzydłem i stawek rybny w Żerosławicach, wraz
z naszymi planami, oddalił się na kosmiczną odległość. Nie wiem, czy nadal
istnieje i porusza wyobraźnię kolejnych pokoleń…
Koszmar wojny przeminął. Ojciec mój, Edmund Romer (syn Eugeniusza), parę lat przed wojną skończył Politechnikę Gdańską i zajął się przemysłem, zaś po powrocie z wojny poświęcił się pracy naukowej na politechnice
w Gliwicach, gdzie w drodze normalnej kariery zawodowej został docentem,
następnie profesorem i kierownikiem katedry, a później wieloletnim Dziekanem na Wydziale Automatyki (także zaszczyconym tytułem doktora honoris
causa). Pośmiertnie w gmachu Wydziału Automatyki, którego był budowniczym, wmurowano tablicę pamiątkową z odpowiednią inskrypcją i podobizną
mego ojca.
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Po powrocie z wojennej tułaczki na pierwsze wakacje zabrał mnie do
wioski rybackiej, gdzie korzystając z krypy naszego gospodarza, uczyłem się
żeglowania: sztauerki, jako że zabieraliśmy ze sobą żywność i napoje na cały
dzień, a także odzież na wszelakie kaprysy pogody. Robót bosmańskich mieliśmy tyle, że po kilku dniach nieprzerwanego wybierania napływającej przez
szpary kadłuba wody z czasem tak go uszczelniłem, że mogliśmy bez reszty
poświęcić się działalności nawigacyjno-przyrodniczej i poznawaniu uroczych
zakątków jeziora. Już wówczas wiedziałem, że muszę wypłynąć gdzieś dużo
dalej. Jednak przez wiele jeszcze lat szkolnych nie udało mi się tych marzeń
spełnić.
Na następne wakacje ojciec zabrał mnie w Tatry. W owych czasach na
bardzo słabo oznakowanej drodze na Świnicę, Zawrat, do Doliny Pięciu Stawów spotykało się ledwie parę osób. Właściwe szlaki znajdowaliśmy głównie
dzięki taternickiemu doświadczeniu ojca, który miał na swoim koncie m.in.
zimowe wejście na Cubrynę. Również zimowe ferie spędziliśmy z ojcem na
tatrzańskich szlakach z „fokami” przypiętymi do nart. Dzisiaj na nowo odkrywa się ten rodzaj zimowej turystyki wysokogórskiej.
No i w ten sposób mój program życiowy został w owym czasie ostatecznie
zdefiniowany: w lecie żeglarstwo i szczyty Tatr, a w zimie narty z „fokami”
i przecieranie szlaków narciarskich w głębokim śniegu. No i w międzyczasie
jazda na rowerze. Jednak ten mój doskonały program, chociaż utrzymywany
w dyskrecji, bywał niestety zakłócany uwagami rodziców w rodzaju: „Interesujesz się wszystkim, ale niczym poważnym. Co zamierzasz robić w przyszłości? Z czego będziesz żyć? Jaki chcesz mieć zawód?”.
W szkole najlepiej szła mi matematyka i fizyka. Ale co to za zawód?…
Szczęśliwie, pod koniec szkoły średniej program obejmował naukę o człowieku. Kiedyś utalentowany nauczyciel tego przedmiotu, profesor Będkowski,
omawiając układ trawienny, którego sprawność działania ratuje nas od głodowej śmierci w męczarniach, zafascynował mnie codziennym cudem przemiany zjedzonego obiadu w energię, sprawność i budowanie ciała. Mówił też
o dwunastnicy i „szóstce” (jak błędnie zrozumiałem termin trzustka), z czego
jasno wynikało, że medycyna ma wiele wspólnego z moją ulubioną matematyką. Z uczuciem ulgi nieznacznie skorygowałem więc moje plany życiowe
i tryumfalnie zakomunikowałem o tym rodzicom, którzy po kilku kontrolnych
pytaniach pokiwali smętnie głowami i przypomnieli, że egzamin na medycynę jest tuż, tuż… Moje zasadnicze plany życiowe na lato, a więc zamierzenia
żeglarskie i taternickie, wzięły w łeb. Nie po raz ostatni – niestety.
Wkrótce też zdałem sobie sprawę, że jako syn inteligenta, którego ojciec spędził wojnę na Wschodzie i Zachodzie, a do kraju powrócił ostatecznie
z Anglii, mam jedyną szansę dostania się na studia, celująco zdany egzamin
wstępny. Rycie dało wyniki i w wieku lat 17 zostałem studentem Śląskiej
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Akademii Medycznej. Trochę jak na dzisiejsze stosunki wcześnie, bo szkoły
średnia i podstawowa trwały wówczas razem nie 12 jak dzisiaj, ale 11 lat, a ja
rozpocząłem naukę rok wcześniej.
Podczas pierwszego roku studiów zauważyłem, że moje niepewne klasowo pochodzenie spycha mnie nadal na margines życia studenckiego. Zaczęło
się od akademika, który nie został mi przyznany. Nie miałem też prawa korzystania ze studenckiej stołówki ani z biblioteki uczelnianej i wypożyczalni.
Było jasne, że tylko, jako wprawdzie niepewny politycznie, ale prymus mam
szansę korzystania z udogodnień studenckich. Znowu więc musiałem postawić na rycie i zrezygnować z wakacyjnych planów.
Ale po zaliczeniach pierwszego roku wszystko puściło. Powierzono mi
nawet obowiązki odpowiedzialnego za wyniki nauki całej grupy, dostałem
stypendium i w Akademickim Związku Sportowym rozpocząłem teoretyczny kurs żeglarski. Do czasu rozpoczęcia sezonu na jeziorze Dzierżno w roku
1953 pracowicie gromadziłem wymagane punkty za pracę społeczną na rzecz
sekcji żeglarskiej i zostałem zakwalifikowany na żeglarski obóz szkoleniowy
Ligi Morskiej nad jeziorem Pogoria.
Na dworcu w Ząbkowicach pan instruktor bezzwłocznie wprowadził nas
w sedno sprawy: do przystani jest około 10 kilometrów; po drodze będziemy
narażeni na liczne ataki z powietrza, jednak on nas wyprowadzi z każdej opresji, pod warunkiem że na jego okrzyk: „Lotnik, kryj się!”, biegiem zejdziemy
z drogi, padając na jej pobocza – na lewo, jeśli usłyszymy jeden gwizdek, lub
na prawo, jeżeli gwizdki będą dwa. Kierunek ucieczki przed atakiem lotniczym był wybierany tak, aby stanowiła ona prawdziwe wyzwanie ze świadomością, że lepiej znosić drobne niedogodności, a nawet – padając na nieprzyjazny teren – rany niż zginąć od wrażych bomb.
Pod wieczór złachani, głodni, obdarci i brudni dotarliśmy na miejsce. Nad
ranem namioty były rozbite, prycze ustawione, sienniki napchane słomą, koce
przydzielone. Pod kuchnią polową ogień, a w kotle upragniona kolacyjnośniadaniowa zupa. Około południa klar skończony. Kocioł wyszorowany piaskiem i wreszcie zajęcia własne, czyli gdzie kto stał, tam padał i tracił kontakt
z rzeczywistością. Po krótkiej godzince stanowcze budzenie ukończyło dosadne zaproszenie do pracy w hangarze.
Znaczącym akcentem szkolenia na obozie żeglarskim było przygotowanie nas do egzaminu na stopień żeglarza oraz do udziału w mającej się odbyć w Katowicach defiladzie z okazji „świętego” 22 lipca. A więc pływania dzienne i nocne, takież alarmy z gotowością na czas mierzony stoperem
i musztra. W przeddzień defilady wydano nam galowe mundury. Cały dzień
trwały przymiarki, uzupełnienia, wymiany i naprawy, aby każdy z nas mógł
godnie reprezentować Ligę Morską. Nigdy przedtem ani potem nie zebrałem
tylu oklasków, co w czasie tej defilady.
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Później na obozach żeglarskich AZS pełniłem najczęściej obowiązki lekarza, co łączyło się zawsze z pewnymi przywilejami. Kiedyś na takim obozie
na Mazurach, mając stopień sternika III klasy, trafiłem na braki kadrowe i powierzono mi dowodzenie jachtem Sowa, do czego wymagane było posiadanie
stopnia sternika II klasy. Ten awans dodał mi skrzydeł tak, że po pierwszym
rejsie przesiadłem się w biegu na następny, utrwalając zdobytą wiedzę i doświadczenie.
Koniec lata – wspinaczka z wytrawnym taternikiem i fotografikiem, panem Eugeniuszem Piątkowskim.
Trzeci rok studiów był bardzo ciężki. Bolesny, trudny kontakt z cierpiącym człowiekiem i pogłębiająca się świadomość małości tej wielkiej nauki,
która jest już moim przeznaczeniem. To prawie nowicjat. Do tego zderzenie
obowiązków z nową, porywającą przygodą – do takiej zaliczam dwuletnie
zaangażowanie w intensywny trening szermierczy (szabla). Zakwalifikowanie do mistrzostw Śląska juniorów i miejsce w finałowej ósemce kosztowało
mnie groźbę utraty naukowego stypendium. Z głębokiego rachunku sumienia
wynikało, że moim najważniejszym zadaniem jest przygotowanie się do misji
życiowej, którą wybrałem sam, to jest walki z ludzkim cierpieniem i śmiercią.
Dźwięk kling budzi już tylko nostalgię i miłe wspomnienie. Zaliczenie III
roku przeszło na styk.
Na Dzierżnie pojawiły się pierwsze finny. Podpatrywanie ich biegu, baletowych zwrotów i ślizgów po spienionej wodzie i pierwsze regaty na omegach
stanowiły nowe oblicze mojego jachtingu. Po tym ciężkim roku Mazury, Tatry,
a później samotna najczęściej żegluga na jesiennym Dzierżnie. Mokra, pracowita, głęboko przechyłowa. Chwila nieuwagi i zamroczony ciosem bomu
spadłem do zęzy. Oprzytomniałem chyba po dłuższym czasie, bo w łódce było
już sporo wody. Wybrałem ją i opanowałem chęć natychmiastowego powrotu
na przystań. Jeszcze trochę pożeglowałem, rozmyślając o niespodziankach,
jakie czekają mnie na morzu. I czekały.
Wygrany w konkursie miesięcznika „Morze” mój pierwszy rejs morski
potwierdziło miłe zaproszenie redakcji. Z Gdyni ruszyliśmy po krótkim przeszkoleniu na Rutkowskim, kutrze rybackim przebudowanym na statek Szkoły
Rybołówstwa Morskiego. Zatokę przelecieliśmy przy siódemce z nord-westu.
Za Helem uderzenia wiatru i fal jakby się wzmogły, a pod wieczór wiatr jeszcze stężał. Nas właśnie nagradzanych było na pokładzie około dwudziestu.
A żeglugę prowadziło pięciu członków stałej załogi, która dawała sobie doskonale radę bez nas. Na wachty wychodziło 1/4, no – może 1/3 stanu wachty.
Reszta leżała pod pokładem – byle gdzie, wcale nie w przydzielonych im kojach czy hamakach. Kiedy otworzyłem właz do kubryku, uderzyła mnie ostra
woń soków żołądkowych (czyli po prostu… rzygowin) i przemożne pragnie-
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nie, by paść wśród tych bezwładnie przewalających się ciał. Skapitulować.
Mieć wszystko z głowy.
Rok wcześniej jednak odebrałem bardzo ważną teraz lekcję: miałem wówczas szansę załapania się na rejs Gwiazdy Mórz. Czekałem tylko na jej powrót. Wróciła, ale następny rejs już się nie odbył. Przed wyjazdem na Mazury
schodząca z Gwiazdy załoga podzieliła się ze mną swoim doświadczeniem.
Ich nauka była prosta:
1. Nie dać się zmyć z pokładu (relingi jeszcze nie istniały);
2. Rzygać tylko na pokładzie i to na zawietrzną;
3. Choćby żabami prało z nieba – wychodzić na każdą wachtę.
Tak więc przez cały ten rejs, aż do Ustki, wychodziłem na każdą wachtę, rzygałem tylko na zawietrzną i nie dałem się zmyć z pokładu! Jednak po
przeżyciu przyznanej „nagrody” nieodwołalnie postanowiłem: nigdy więcej
morza! Zostanę przy śródlądziu!
Minęło parę dni i koledzy przypomnieli mi, że już od dawna jestem zakwalifikowany na dwutygodniowy rejs na flagowym jachcie AZS Joseph
Conrad i to w ramach regat Gryfa Pomorskiego. Nie mogłem skrewić! Niech
będzie – poświęcę się jeszcze raz. Ostatni! Trasa ze Świnoujścia, latarniowiec
Falsterbo dookoła Bornholmu, Christiansø i Świnoujście. Pogoda przepiękna,
wiatr 3°B rosnący do 4-5. Stawiamy, co tylko jest, i lecimy, aż kipi za rufą.
W nocy gubimy konkurentów. Wiatr nadal tężeje. Zrywa nam grota. Stawiamy drugi, wiatr 7-8. Kapitan decyduje o przerwaniu regat i powrocie do Świnoujścia.
Niebo bez chmurki. Baksztagiem, na samym foku sztormowym, torujemy
sobie drogę przez fale. Przechyły od 60° na zawietrzną do 30° na nawietrzną.
Z wiatrem 9°B płyniemy w łuku tęczy, w tumanie otulającego jacht wodnego
pyłu. Falochrony w prześwietlonych słońcem rozbryzgach, a pomiędzy nimi,
wolne od białej kipieli wejście. Ciągle z towarzyszącymi nam górami fal. Po
przejściu linii główek jak nożem ciął, cisza i spokój. Tylko gdzieś wysoko
szum wiatru. Wiatromierz kapitanatu portu wskazywał jedenastkę. Z morza
nie zrezygnowałem.
Czwarty rok studiów jest decydujący dla ostatecznego wyboru specjalności i stanowi klucz do życiowej kariery zawodowej. Dla mnie w każdym razie
był prawdziwą zmorą. W dodatku, życzliwy mi profesor Dux wkrótce został
warszawowzięty, a ja ze swoimi wątpliwościami byłem zdany na jego adiunkta,
mocno przypominającego niektórych instruktorów z Ligi Morskiej. Na szczęście, miałem jeszcze oparcie w profesorze Tadeuszu Pawlikowskim. Niemniej
mój nowy szef uważał klinikę za stratę czasu. Przy jakiejś okazji określił to
wyraźnie: „Wy, kolego, bierzcie się do roboty i opanujcie zabiegi chirurgiczne
u zwierząt, bo do niczego nie dojdziecie, a na początek naprawcie tych 20 klatek dla szczurów i pomalujcie kaloryfery w zwierzętarni…”. A ja dalej prze-
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żywałem mękę podejmowania decyzji: endokrynologia – tak, ale kliniczna
czy doświadczalna?…
Dla ożywienia skołatanego umysłu poszedłem na kurs skałkowy w Jurze Krakowsko-Wieluńskiej, która stanowiła wspinaczkowe eldorado. Tam
w czasie kolejnych wyjazdów zaliczyłem wszystko: technikę klasyczną, trochę hakowej, szereg wejść po drogach trudnych, a nawet bardzo trudnych
z górną asekuracją. W lecie jeszcze zakończony egzaminem wspinaczkowy
kurs tatrzański w rejonie Morskiego Oka. W międzyczasie, skołowany różnymi opiniami, radami i uwarunkowaniami, podjąłem ostateczną decyzję zawodową: postanowiłem poświęcić się medycynie doświadczalnej, czyli naukom
podstawowym… Pod warunkiem atoli, że przeżyje mi wszystkich 7 szczurów, ze skuteczną operacją usunięcia przysadki. Szczury przeżyły i wreszcie
się zdecydowałem… na endokrynologię kliniczną.
Po przeżyciach wspinaczkowych – 10-dniowy rejs bałtycki. Prawdopodobnie skutkiem wyczulenia zmysłu równowagi w górach, przez 10 dni
rzygałem dalej niż widziałem. I mała pociecha, że warunki były jak zwykle
wyjątkowo trudne. Odbiłem to sobie na Mazurach, gdzie – szykując się do egzaminu na najwyższy stopień śródlądowy, tj. sternika II klasy – przez miesiąc
pływałem w różnych rejsach.
Egzamin praktyczny odbywał się na Dzierżnie. Przewodniczył kapitan
Wojciech Siłka. Zdawało nas czternastu. Manewrówka poszła mi nieźle. Po
10 godzinach zmagań na wodzie zebrała się komisja, po której naradzie kapitan Siłka przemówił dosyć krótko: „Romer zdał na niedostateczny, o reszcie
nie będę mówił. Egzamin uważam za niebyły”. Dwa tygodnie codziennie szlifowaliśmy formę i po tych dwóch tygodniach połowa z nas zdała!
Na początku piątego roku, mając 21 lat, pomimo rozlicznych kłopotów
ze wspominanym już nowym szefem zostałem po raz pierwszy zatrudniony,
wprawdzie tylko na połowę etatu i to tylko jako pełniący obowiązki asystenta… ale jednak. W dodatku nie dość, że ten piąty rok zaliczyłem w warunkach
narastającego konfliktu z szefem, udało mi się nawet otrzymać pełny studencki urlop przed rozpoczęciem roku szóstego, który w międzyczasie został obligatoryjnie wprowadzony.
Tym razem zrezygnowałem z gór. Walnie przyczyniło się do tego otrzymanie z AZS skierowania na mój pierwszy rejs zagraniczny do Kopenhagi i portów północnej Francji przez Cieśniny Duńskie, na Morze Północne.
W oznaczonym czasie stawiłem się w Świnoujściu z workiem bosmańskim
i nieodzownymi dokumentami. Aliści miejsca dla mnie na Conradzie… nie
było. Pierwszy oficer nie chce mnie wpuścić na jacht, zgodził się jednak na
mój udział w pracach przygotowawczych do wyjścia. Ale na zaokrętowanie
nie mam co liczyć. Jednak liczyłem i popłynąłem – jako „ścierka pokładowa”,
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bez stałej koi. Sypiałem zależnie ode halsu, na prawej lub lewej ławce. Ale
rejs był wspaniały. Niemniej, wachty kambuzowe dokuczyły mi bardzo.
Po tym rejsie zacząłem myśleć o stopniu sternika morskiego. Przecież
to czysty komfort być oficerem bez obowiązku wacht kambuzowych! Szczególnie, że od zawsze pociągała mnie nawigacja, za którą na swojej wachcie
odpowiada właśnie oficer. Na wstępie jednak oblał mnie z manewrówki znany
w środowisku gdańszczan instruktor o pseudonimie Guma. Pokłóciłem się
z nim i zapowiedziałem, że na wiosnę będę u niego zdawał ponownie. I zdawałem! I zdałem, a Wojtek Siłka zabrał mnie na rejs swoim Ametystem po
szwedzko-fińskich szkierach. Wojtek i pływanie bez silnika, wśród skalistych
szkierów, czasem tuż przy samych głazach, w cieśninach niewiele szerszych
od naszego jachtu nauczyły mnie bardzo dużo. Ale ze względu na szczupłość
załogi kambuz mnie nie ominął.
Pod koniec studiów „wielka miłość przyszła doń nie wiem skąd”. Wybranka, z bazą rodzinną w Gdańsku, właśnie ukończyła słynną 3-lenią Szkołę
Duracza, po której zdolniejsi studenci natychmiast otrzymywali nominacje
sędziowskie i w imieniu Polski Ludowej ferowali wyroki. Mimo nęcących
propozycji przeniesienia się do Gdańska, po trzech miesiącach zabiegów i starań zamieszkaliśmy w przysłowiowym studenckim pokoiku na poddaszu. Sąd
rejonowy w Zabrzu pozyskał sędziego, a ja wystąpiłem do swego protektora, prof. Tadeusza Pawlikowskiego, ówczesnego dziekana Śląskiej Akademii
Medycznej, o poparcie w Komisji Mieszkaniowej uczelni. Prof. Pawlikowski
już wcześniej bardzo mi pomógł, przekonując mego szefa tylko sobie znanymi sposobami, aby zgodził się na moją specjalizację, tj. endokrynologię
kliniczną.
Wkrótce mieliśmy w Zabrzu piękne dwupokojowe mieszkanie, a protekcja prof. Pawlikowskiego zmalała do zera, gdy został przeniesiony do Łodzi,
aby objąć jedyną w Polsce katedrę endokrynologii. Wtedy mój „ulubiony”
szef odebrał mi rozpoczętą pracę naukową i przekazał ją swemu protegowanemu asystentowi, a mnie powiedział: „No, widzicie, nie dajecie sobie rady,
lepiej zrezygnujcie ze specjalizacji klinicznej”. Wszystko było jasne. Przy
najbliższej okazji pojechałem do Łodzi.
Ale profesor Pawlikowski miał obiekcje: „To jak sobie to, kolego, wyobrażacie? W Zabrzu macie żonę, mieszkanie i już dziecko, a ja tu nie mam dla
was etatu! A poza tym w Łodzi nie ma nawet stawu, na którym moglibyście
pożeglować”. W tej sytuacji poprosiłem profesora o wolontariat, a zabrzańskiego szefa o zwolnienie. Pozostało „tylko” załatwić zamianę mieszkania,
przekonać żonę, aby wystąpiła o zmianę miejsca pracy, i zastanowić się,
z czego będziemy w Łodzi żyli. Mieszkanie w Zabrzu zamieniłem na pokój
z używalnością korytarza, łazienki i kuchni wspólnie z dwiema innymi rodzi-
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nami i samotnym panem w średnim wieku. Za to przy słynnej ulicy Piotrkowskiej.
W owym czasie w Łodzi była słaba sekcja żeglarska AZS przy Politechnice, a w Akademii Medycznej i na uniwersytecie paru niezorganizowanych
entuzjastów jachtingu. Egzystował jedynie LOK. I tam los zetknął mnie z późniejszym bratem Andrzejem Kaszyńskim. Moje usilne próby zorganizowania
międzyuczelnianej sekcji żeglarskiej AZS na wzór Śląska spełzły na niczym.
Jednak wygodna kontynuacja specjalizacji klinicznej i pracy naukowej, a nawet propozycja doktoratu w życzliwej atmosferze, uzasadniały początkowe
niedogodności przeniesienia do Łodzi.
Niemniej konieczność zarobkowania powodowała, że każdego popołudnia wyjeżdżałem do okolicznych miejscowości, gdzie, jako prelegent Towarzystwa Wiedzy Powszechnej wygłaszałem popularyzatorskie prelekcje.
Moja przygoda z TWP trwała cztery miesiące i skończyła się już w lutym
roku 1960, kiedy otrzymałem etat w Katedrze Endokrynologii Akademii Medycznej.
Wprawdzie rzeczywiście nie było i nie ma w Łodzi akwenów nadających
się do żeglowania, ale za to, w blasku słynnej szkoły filmowej, amatorskie
kluby filmowe rosły jak grzyby po deszczu. Wkrótce Wyższa Szkoła Filmowa
zorganizowała dwusemestralne studium filmu naukowego i dydaktycznego
dla absolwentów biologii i medycyny. Poparcie z amatorskiego klubu filmowego, którego byłem członkiem, i wykonane tam prace, plus zdany egzamin
ogólny, otworzyły mi dostęp do wąskiego grona 20 osób przyjętych na to
studium. Moja praca po pierwszym semestrze była szkolnym instruktażem,
jak należy badać palpacyjnie tarczycę. Główną zaletą tego filmu, jak sądzę,
była… modelka. W każdym razie mój film dyplomowy uzyskał piątą lokatę,
ale niestety nie miało to większego znaczenia, ponieważ tylko trzy pierwsze
prace spotkały się z zainteresowaniem przedstawicieli branży. Jak się później
okazało, umiejętność ta przydała się w żeglarstwie.
Po jakimś czasie skończyły się szczęśliwie nasze kłopoty mieszkaniowe
i pomyślnie zdałem egzamin specjalizacyjny. Żona rozpoczęła swoją prawniczą karierę w Łódzkim Sądzie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i oczekiwaliśmy drugiego dziecka. A jednak życie rodzinne pozostawiało coraz więcej
do życzenia.
W tym czasie mój nauczyciel żeglarstwa morskiego – dziś już nieżyjący Bibek, po powrocie z rejsu, w którego drugiej połowie pełniłem funkcję
pierwszego oficera, powiedział, że „mogę podchodzić na kapitana”. Rejs był
wyjątkowo udany: wypłynęliśmy z Gdyni i pierwszym portem, do którego
zaszliśmy, był Stornoway na Hebrydach. Jak zwykle w rejsach prowadzonych
przez Bibka, wszystko było zaplanowane według maksymy Conrada: „W portach statki gniją, a ludzie schodzą na psy”. Więc i w tym 30-dniowym rejsie
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dookoła Anglii wszystkie porty zaliczaliśmy krótkimi postojami, z których
najdłuższy w irlandzkim Dun Laoghaire trwał 48 godzin. Wszystkie pozostałe
– kilka, do kilkunastu godzin. Do tego zmienna pogoda, prądy, częsta bliskość
skalistych brzegów i w drugiej połowie rejsu pełniona przeze mnie funkcja
I oficera przy takim kapitanie jak Bibek – stanowiły najlepszą szkołę i uzasadniały jego ocenę moich kwalifikacji żeglarskich.
Tymczasem doktorat rozrastał mi się jak rak. Badałem funkcje hormonalne brunatnej tkanki tłuszczowej, śladowo występującej u ludzi, a w większej
ilości u ssaków, szczególnie zapadających w sen zimowy (znane z leczniczych właściwości sadło niedźwiedzie). Szef (w międzyczasie został dziekanem) pozostawiał mi całkowitą swobodę w kierunku realizacji moich prac
naukowych, które zresztą wychodziły tak, że w 1964 r. doktorat obroniłem.
W tym czasie, zgodnie z radą Bibka, podchodziłem na kapitana. W ciągu
zimy sesja egzaminów teoretycznych organizowana była w Politechnice Gliwickiej. Jakoś mi szło na tyle, że mieściłem się w wyznaczonych przez komisję egzaminacyjną czasach rozwiązań zadań nawigacyjnych. W „rozbójniku”
brał udział także delegat ministra żeglugi, zwany pieszczotliwie Pierdzielem.
Najwidoczniej mu się nie spodobałem, bo z ledwością radziłem sobie z jego
pytaniami, z resztą radziłem sobie w znacznym stopniu dzięki wspomnianemu
wcześniej Andrzejowi Kaszyńskiemu. Ilekroć widział, że odpowiedź mi się nie
klei, wtrącał pytanie własne i jakoś szło. Mam nadzieję, że trochę też sobie pomogłem, opisując po angielsku na życzenie Pierdziela pokój, w którym odbywał
się egzamin, i wyraźnie wymieniając jego samego jako noble man on a high chair. Wprawdzie był usatysfakcjonowany, ale nie rezygnując z chęci pognębienia
mnie, zażądał mojego popisu z wiązania węzłów bosmańskich, nazwania ich
i podania ich zastosowania. Tu Andrzej zakręcił się koło elektrycznego czajnika i zwracając się do komisji, oświadczył: „To już pewnie będzie ostatnie pytanie, bo komisja jest zmęczona i chce się napić kawy”. I taki był szczęśliwy
koniec mojego egzaminu na stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej.
W lipcu odbyłem dziewiczy rejs kapitański. O tym, że rejs był dziewiczy,
załoga dowiedziała się dopiero podczas wyjątkowo biesiadnej kolacji kapitańskiej na zakończenie rejsu. Wkrótce po obronie doktoratu, kiedy rozpętałem
batalię o dokończenie stażu na drugi stopień specjalizacji, doszło do mnie, że
Bolo po głośnej wyprawie Koral na Morze Czerwone szykuje nową wyprawę
naukową, tym razem z Polskim Towarzystwem Geograficznym. W latach 20
założył je mój dziadek, geograf, kartograf i glacjolog – Eugeniusz Romer,
którego imię nosi na Alasce jeden z tamtejszych lodowców. Pozostało też po
nim blisko 300 prac naukowych. Parał się polityką i z tego tytułu uczestniczył
w konferencjach pokojowych w Paryżu i Rydze, a także odegrał pewną rolę,
jako działacz plebiscytowy. Moje nazwisko kojarzyło się zatem dobrze, staż
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żeglarski i stopień odpowiedni, dodatkowo lekarz i… filmowiec. Próbny rejs
z kandydatami odbył się jesienią roku 1964.
Zawodowo był to dla mnie okres trudny: na wiosnę miałem wyznaczony
termin egzaminu specjalizacyjnego II stopnia, a rozpoczęta praca habilitacyjna zabierała mi resztki czasu pozostałe po wypełnieniu obowiązków usługowych lekarza. Przed startem z basenu jachtowego Śmiały przechodził remont
w Stoczni Gdyńskiej, pod nadzorem Spyrosa. Bolo ze zwykłą sobie energią
kierował całością przygotowań, a ja głownie biegałem za zaopatrzeniem
w potrzebny sprzęt medyczny, medykamenty i literaturę. Harówka i szarpanina były nieprzytomne. Padaliśmy ze zmęczenia. W dniu wypłynięcia ciągle czegoś brakowało. Formalnie np. nie uzyskaliśmy jeszcze obiecywanego
z dnia na dzień pozwolenia Urzędu Morskiego na rejs pozabałtycki. Wreszcie
Bolek dostał pozwolenie na odprawę w Świnoujściu. Po wypłynięciu z Gdyni
skierował jednak Śmiałego na Christiansø, gdzie przez szereg dni pracowaliśmy w spokoju nad doklarowniem jachtu. Doktor Tage Voss, mieszkaniec
tej małej skalnej wysepki, znany duński żeglarz i autor książki Morze wokół
naszego domu, a co najważniejsze – przyjaciel Bolka, skutecznie nam pomagał. Po postoju na Christiansø weszliśmy jeszcze do Świnoujścia i dopełniając
wszystkich wymagań formalnych, wreszcie wyszliśmy naprawdę.
Potem feta zgotowana nam przez żeglarzy na wyspie Wight, parszywa
mielizna w Pool, ciężkie halsowanie przeciw sztormowym wiatrom wczesnej
jesieni w kanale La Manche, Biskaje i wreszcie spokojniejsza żegluga ku Wyspom Kanaryjskim.
Wachtę miałem z Krzysiem Wojciechowskim w godzinach od 2 do 8 i od
14 do 20. Przywilej, którego nikomu bym nie oddał, witania dnia wschodem
słońca na pokładzie i żegnania zachodem. A pewnego poranka, zaraz po świcie, dosięgła moją bosą stopę fala, która prześlizgnęła się z szumem po pokładzie. Woda była ciepła! To kaloryfer Europy – Golfsztrom. W tym momencie
po raz pierwszy doznałem dzikiej niepohamowanej radości – oto spełniają się
moje żerosławickie sny!
Po przejściu pasa cisz równikowych, niszczących jacht i nerwy pozornie łagodnym rozkołysem, gnani pasatem, rozpoczęliśmy przepiękną, pełną
chwały Stwórcy żeglugę. Każdy dzień witał nas brzaskiem rozświetlającym
pastelami barw półnieboskłonu, a żegnał czerwienią zachodzącego słońca
i nadzieją następnego szczęśliwego dnia na morzu. Od czasu do czasu potężne
żółwie morskie urozmaicały nam żeglugę, a lądujące na nieoświetlonym pokładzie latające rybki zapowiadały świeże śniadanie.
Wyprawa na Śmiałym została opisana w książkach Bolka i Krzysia, a także w mojej małej książeczce z cyklu „Miniatury Morskie” pt. Śmiałym do Rio.
Zgodnie z umową, pisałem też artykuły dla łódzkiego „Głosu Robotniczego”,
najczęściej, po zejściu ze świtówki, w „salonie dziobowym” (jak Bolek na-
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zywał ciasne pomieszczenie), tuż za żagielkoją i komorą łańcuchową. Siedziałem tam na podłodze, pomiędzy dwiema kojami burtowymi, z używaną
jeszcze przez mego dziadka „Eriką” na kolanach, z plecami i stopami przeciwprzechyłowo zapartymi o koje jednej i drugiej burty. W ten sposób napisałem około 50 artykułów. Nie napisałbym, gdyby nie Krzyś Baranowski. Nie
to, że mi pomagał, nawet nie wiedział o tym, że jego żelazna konsekwencja
i twardość mobilizowały mnie codziennie, aby po wachcie zamiast rozkosznie
zanurzyć się w koi, zaklinowany na podłodze – pisać.
Jeśli przebywa się na bezkresie oceanu, a w ciasnym pomieszczeniu jedynym sposobem zobaczenia ludzi z odległości większej niż kilka metrów jest
tylko odwrócona lornetka, staje się oczywiste, że wszyscy mają fisia. Mniejszego lub większego, ale mają. Poświadczam to jako lekarz – wszyscy mają
fisia! Tylko ja byłem normalny. Pewnego dnia w zejściówce do nawigacyjnej
prawie zderzyłem się z Krzysiem. Stał mi na drodze, nie pozwalał przejść
i szeroko się uśmiechał. „Krzysiu, z drogi!” – zawołałem z uśmiechem. „Dlaczego? Przecież wszystkich proszę na obiad, a to nie tu, tylko w mesie”.
W pierwszym odruchu chciałem go odsunąć. Poczułem się fatalnie, kiedy
musiałem zawrócić i zejść do mesy. Usiedliśmy, zapadło milczenie. Bolek
zapytał, co pilnego miałem do załatwienia w nawigacyjnej tuż przed obiadem.
Po chwili zakłopotany odpowiedziałem, że zamierzałem popatrzeć na mapę
i chronometr. „Ale co cię do tego zmusza tuż przed obiadem? – Robisz to codziennie od miesiąca!”. „Dzięki temu nawigujemy jak po sznurku” – broniłem
się ku uciesze kolegów.
Nawigacja należała do moich obowiązków. W okresie organizacji rejsu
zakupiliśmy komplet tablic HO (przed erą GPS były to najlepsze i „najszybsze” tabele do astronawigacji). Ruch dzienny chronometru prowadziłem skrupulatnie, sekstant leżał mi dobrze w ręku i spokojnie przygotowywałem się do
wypełniania wtedy najważniejszego zadania – trafienia jak w punkt na omijany z daleka przez trasy żeglugowe, rzucone na środek Atlantyku Skały Św.
Piotra i Pawła.
Najwyższe z tych skał wystawały ledwie kilkanaście metrów nad powierzchnię oceanu. W warunkach małej przejrzystości powietrza w strefie
równikowej, z pokładu jachtu mogły być zaoczone dopiero po zbliżeniu się na
niewielką odległość. Brak wyposażenia w radar pozostawiał nam tylko jedną
możliwość – oprzeć się na pozycji astronomicznej, a zatem z dokładnością do
2-3 mil. Bolek podgrzewał atmosferę, oświadczając, że nie zgodzi się stracić
nawet godziny na szukanie – żadnego zawracania, myszkowania, zygzakowania. Nasi geografowie: Bronek Siadek i Krzyś Wojciechowski, przypatrywali
mi się uważnie, a ja dwa razy dziennie określałem długość oraz raz szerokość
z kulminacji.
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Dwa dni przed przewidywanym zaoczeniem skał, w nocy namierzałem
się też na księżyc. Prąd wyraźnie znosił nas na południe. Bolek jednak nie pozwalał na zmianę kursu, przyjmując, że tutaj nie uzasadniają tego żadne prądy.
Zanosiło się na to, że nie zobaczymy skał, bo zostawimy je dobrze na północy.
Wreszcie nadszedł dzień, kiedy późnym rankiem stanowczo oświadczyłem,
że mijamy właśnie skały prawą burtą w odległości 10-12 mil. Bolek zdecydował się jednak na przyjęcie istnienia nigdzie nie oznaczonego prądu – i zlecił
mi podanie odpowiedniego kursu. Krzyś mrugnął na mnie porozumiewawczo,
jakby chciał mi dodać otuchy, i błyskawicznie znalazł się na grotmaszcie. Tak
rozpoczęła się moja najdłuższa godzina rejsu, zakończona okrzykiem Krzysia: „Skały na kursie!”. Nasza przygoda z nigdzie nie wspominanym prądem
oceanicznym w rejonie Skał Św. Piotra i Pawła została opisana w publikacjach na temat wyprawy.
Swój udział w rejsie zakończyłem w Sao Paulo, a w drodze powrotnej
w Rio de Janeiro spotkałem się z moim zmiennikiem Ludkiem Mączką, czyli
Ludojadem, który zasłynął potem z rejsów na Marii. W Paryżu spotkałem się
z moim przyjacielem i kolegą z roku Jarkiem Kolanowskim, który przede mną
był brany pod uwagę jako lekarz wyprawy, ale ze względu na swoje plany
zawodowe – zrezygnował. Wiozłem też materiały filmowe, dla potrzeb TV
bieżąco opracowywane przez Mariusza Waltera, a dla jego pani miałem nabyć
modne wówczas damskie fatałaszki, w Polsce nie do zdobycia.
Po powrocie do kraju aż do powitania Śmiałego na Wałach Chrobrego
żyłem bardziej wyprawą niż życiem rodzinnym czy zawodowym. Napisałem
wspomnianą już miniaturkę morską i cykl artykułów także do czechosłowackiego tygodnika ilustrowanego, zapoczątkowany materiałem redakcyjnym
pt. Strczenie z wiłkom morskim.
Bolek i załoga Śmiałego również o mnie nie zapomnieli i w czasie największej chwały uroczystego powitania na Wałach Chrobrego zaprosili do
swego grona, a Bolek zdecydował też, że zostałem pierwszym w Polsce (przyjętym z cyfrą 7) bratem po sześciu założycielach Mesy Kaprów Polskich,
w czasie ich pobytu w Chile. Było to spełnienie najpiękniejszej części mego
żeglarskiego życia.
Następna próba zorganizowania silnej ogólnołódzkiej sekcji żeglarskiej
AZS nie sprawiła mi już wówczas większego trudu. W roku 1967 powstała
sekcja zrzeszająca aktywistów AZS i zapalonych żeglarzy pod nazwą Akademicki Klub Żeglarski w Łodzi. Jako pierwszy komandor Klubu za główne
zadanie przyjąłem szkolenie i żeglarstwo morskie.
Pod koniec mojej kadencji mieliśmy niestety tragiczny wypadek: późnym wieczorem nasza załoga wyszła z basenu jachtowego w Gdyni na jachcie Kismet w kierunku Helu. Stałem wówczas na główce wyjściowej basenu
jachtowego i patrzyłem, jak powoli znikają w czerni nocy. Mój urlop właśnie

65
Tomasz Eugeniusz Romer (cyfra 7)
się skończył i tej nocy wróciłem pociągiem do Łodzi. Następnego dnia dowiedziałem się, że okręt patrolowy Marynarki Wojennej w parę minut po wyjściu
z Helu staranował nasz jacht. Załoga okrętu nie zauważyła jachtu, a być może
i samego zderzenia. Okręt z grotżaglem i potrzaskanym masztem jachtu zawieszonym na kotwicy oddalił się. Kadłub Kismeta utrzymał się na wodzie,
a z czterech członków załogi zginęła Grażyna Gajewska, siostra Grzegorza,
którego sukcesy żeglarskie skłoniły ją do udziału w tym rejsie. Jej ciała nigdy
nie znaleziono. Prowadząca jacht Basia Kłosowska zachowała się wspaniale: nie zawahała się skoczyć do wody i przyholować członka załogi, który
w wyniku zderzenia znalazł się za burtą, a nie był w stanie dopłynąć do jachtu
z powodu urazu nóg. Jako były korespondent łódzkiego „Głosu Robotniczego” opublikowałem notatkę o wypadku, przedstawiając rzeczywiste jego okoliczności, którym przeczyły późniejsze relacje prasowe. Moich sprostowań
nie wydrukowano, zaś naczelny zapytał, jaki mam cel w skłócaniu społeczeństwa z naszą Ludową Marynarką Wojenną.
W związku z moim przejściem do pracy w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka, komandorem AKŻ w Łodzi został na mój wniosek wspomniany
już Grzegorz Gajewski, który postawił sobie za cel poprawę bezpieczeństwa
rejsów morskich. Mnie zaś Klub przyznał zaszczytny tytuł Komandora Honorowego. Za kadencji Grzegorza Klub otrzymał zbudowany w szczecińskiej
stoczni jachtowej jacht Stomil. Zrzeszony w łódzkim OZŻ Akademicki Klub
Żeglarski istnieje do dziś, a jego komandorem jest obecnie Tomasz Dudek.
Praca habilitacyjna szła dosyć dobrze, od czasu do czasu odbywałem tradycyjne rejsy, od czasu do czasu prowadziłem szkoleniowe obozy skoszarowane, m.in. w Wilkasach. Moje już 10-letnie małżeństwo dogorywało. Po
rozwodzie postanowiłem już z nikim się nie wiązać na stałe. Wtedy też przyjąłem do pracy Bożennę Chmielewską, która pomagała mi w ostatniej fazie
eksperymentów związanych z pracą habilitacyjną. Pracowaliśmy od 8 do 22.
No i w końcu zmieniłem zdanie. Ślub odbył się w Londynie rok później. Moja
praca habilitacyjna i kolokwium zostały przyjęte przez Radę Wydziału AM
jednogłośnie. Dwa lata później urodziła się Justyna, której kariera naukowa
poszła w kierunku przyjętym przeze mnie.
Docentura na tyle zwiększyła moją siłę przebicia, że wieloletnie starania
o stypendium naukowe w najlepszym na świecie ośrodku zajmującym się fizjologią rozwoju dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Londyńskim w pracowni prof. J.M. Tannera, wreszcie uwieńczone zostały powodzeniem. Roczny
tam pobyt i współpraca, także z innymi, pokrewnymi ośrodkami naukowymi
nie tylko w Anglii, w sposób istotny wpłynęły na mój program zawodowy.
Postanowiłem rozwinąć w Polsce tę ledwo raczkującą wówczas dziedzinę
medycyny.
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W wirze prac zawodowych i zbierania materiałów do mojej pierwszej
książki (1971), a także prac organizacyjnych, nastąpiły poważne zderzenia
z oporem materii, czyli z dołowaniem faceta, któremu zdaje się, że może coś
zrobić po powrocie ze „zgniłego” Zachodu. W tych okolicznościach omalże
nie straciłem sezonu żeglarskiego. Ostatecznie prowadziłem w październiku
rejs po Morzu Północnym dla kandydatów na kapitanów z Okręgu Łódzkiego.
Rejs zaczął się pechowo, bo siedliśmy na mieliźnie na Kanale Kilońskim. Próba ściągnięcia się na wywiezionej kotwicy skończyła się jej utratą. Wkrótce
jednak ściągnęli nas miejscowi, bez finansowych konsekwencji, i rejs kontynuowaliśmy. Miejsce zapamiętałem dobrze i zapowiedziałem, że w drodze
powrotnej będziemy próbowali wyłowić utracone żelazko kotem. Rejs przebiegał przy (z góry zaplanowanych) silnych wiatrach. Pilnowałem czasu i nawigacji, bo z początkiem listopada miało nam się urodzić dziecko. Umówiłem
się wprawdzie z Bożenną, że przed moim powrotem nie urodzi, ale licho nie
śpi.
W drodze powrotnej dopadła nas mgła. Gęsta. Z rufy nie było widać stojących na oku. Najlepsi sternicy zmieniają się co 30 minut. Trzech na oku nasłuchują buczenia niewidzialnych statków. My też nadajemy sygnały mgłowe.
Na miejscu zgubienia kotwicy trałujemy dwoma kotami. Raz pazur złapał tak,
że udało się podciągnąć kotwicę prawie do pokładu. Ześlizgnęła się jednak
z powrotem w toń i dalsze godziny trałowania nie dały rezultatu. Wróciliśmy
bez kotwicy.
Justynka zaczekała i urodziła się 10 dni po moim powrocie. Trudne warunki bytowe mojej rodziny zmusiły mnie do tzw. męskiej decyzji. Żegnam
się więc z karierą zawodową, z żeglarstwem i Polską. Jadę na 2-letni kontrakt do Libii, a po powrocie zaczynam wszystko od nowa. We własnym już
mieszkaniu! Parę miesięcy później szczęśliwie urodziła nam się kolejna córka
– Dorotka.
Po dwóch latach afrykańskiej medycyny aktualizuję nadwątlone naukowe
i kliniczne kontakty europejskie. Wracam też do książki o zaburzeniach wzrostu i… wyciągam patent kapitański. Trafił mi się rejs na łódzkiej Borucie.
U wejścia do Kanału Kilońskiego w śluzie spotykam statek PŻM-u imiennika naszej Boruty -m/s Boruta. Nawet mieli do mnie list doręczony omyłkowo ich
kapitanowi.Ale jak to w śluzie, ledwie zdążyliśmy wypić kapitańskiego „brudzia”
i trzeba było odpływać, każdy w swoją stronę. Na pociechę została mi tylko
butelka świetnej bananówki Bolsa i wpis do dziennika o spotkaniu Boruty
z Borutą.
Jachting uprawiany w roli kapitana jest inny niż żeglowanie znane sternikom i żeglarzom. Określenie „wyostrzone zmysły” przestaje być zwrotem
retorycznym. Idąc w nocy na dziób, widzisz coś, czego nie zauważyło oko.
Leżąc w koi, czujesz, że sternik płynie za ostro lub że trzeba zarefować grot-
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żagiel. Uczysz się stawiać wymagania i stosować zasady ograniczonego zaufania. Często poza komunikatami i przyrządami wyczuwasz nadchodzący
sztorm czy szkwał. Tak było i tym razem. Wkrótce po wyjściu z Ostendy
bez wyraźnego powodu kazałem zmęczonej uciechami portowymi załodze
zmienić żagle marszowe na sztormowe. Nim skończyliśmy mocowanie trajsla, coś się zaczęło dziać. Na widnokręgu pojawiło się i szybko zbliżało do
nas białe pasmo spienionego czoła szkwału. Zamknąć luki i włazy! Trzymać
się! Uderzenie wiatru przyłożyło nas i przytrzymało z nadbudówką w wodzie.
Trzeba było co prędzej zrzucić stawiany przed chwilą trajsel i na samym foku
sztormowym gnać ze szkwałem. Fala szybko rosła i od czasu do czasu dostawaliśmy w rufę jej ciosy – jak młotem. Uderzenie szkwału minęło po kilkudziesięciu minutach, a silny zachodni wiatr utrzymywał się do rana.
Krążące wśród kapitanów informacje na temat kwalifikacji oficerów bardzo ułatwiały właściwy dobór załóg, a ich brak – bywało – utrudniał bezpieczną żeglugę. Ale skąd się biorą ludzie, których stopnie fałszywie informują o ich rzeczywistych kwalifikacjach. Oto miałem przeprowadzić egzamin
z nawigacji na kapitana w Okręgu Łódzkim. Zadania skalkulowane na 6-godzinne rozwiązania znam tylko ja. Nawet członkowie komisji otrzymają je
w zamkniętych kopertach. W miarę zbliżania się terminu mnożą się ukrycie
lub jawnie interwencyjne telefony, imienne i anonimowe. Jest i telefon z Komitetu Wojewódzkiego, bez ogródek informujący, że kandydata popiera osobiście sam Sekretarz. Oferuję więc przerobienie z tym kandydatem odpowiednich ćwiczeń przed egzaminem. Ale się nie zjawił i oblał. A mnie więcej nie
zapraszano do komisji. Może to zbieg okoliczności? Innym razem zgłosił się
na oficera sternik morski, o którym wiedziałem, że na jednym z mniejszych
obozów szkoleniowych (i to śródlądowych) pełnił funkcję instruktora KO.
Ale nie wykazał żadnej wiedzy nautycznej i u mnie się nie przyjął, choć…
później nigdy go już nie spotkałem.
Niby kapitan to kapitan, ale czasem potrzebna jest i dyplomacja. Pewnego
razu w Visby przychodzi imigration i grzecznie, ale stanowczo poleca opuszczenie portu, bo jest 16 września, a Szwedzi zezwalają na postój polskich
jachtów tylko do piętnastego. Informuję więc, że zgodnie z moją wiedzą, idzie
sztorm, i proszę o postój na zasadzie portu schronienia. Nasz w niedalekiej
przyszłości przyjaciel prowadzi mnie do lokalnej stacji meteo, gdzie sztormu
nie przewidują. Mam opuścić port! „Dobrze, ale pozwól, że zatankuję wodę
pitną”. Trochę to trwa, bo musimy przycumować pod hydrant. Ale w końcu otrzymuję stanowczą propozycję wyholowania jachtu za główki. Jest to
grzeczność, bo już wcześniej ujawniłem, że nasz silnik od dwóch tygodni nie
działa, co było nawet widoczne przy naszym wchodzeniu do portu. „Jeszcze
musimy naładować akumulatory.” Sprawdził i zgodził się na 4 godziny ładowania.
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Z tego czasu korzystamy jak możemy. Zapraszamy jego i dwóch innych
miejscowych żeglarzy, którzy widocznie są po naszej stronie. Godziny mijają,
zaczyna się piąta godzina ładowania, nasz przyjaciel poważnieje i oświadcza,
że musimy wyjść, bo on za to odpowiada, a chyba nie chcemy, żeby stracił
pracę. „Dobrze, już wychodzimy, ale trzeba nam kupić bochenek chleba” –
miałem za chwilę tego żałować, bo zabrał mnie na szaleńczą jazdę po wąskich
uliczkach miasta. Było już późno, sklepy pozamykane, ale wyciągnął kogoś
z domu, otworzyli sklep z pieczywem i wracamy z bochenkiem na jacht. Tymczasem już się porządnie rozdmuchało. Kazałem założyć podwójne szpringi
i cumy, zabezpieczyliśmy burtę od strony nabrzeża wszystkim, co mieliśmy,
dodatkowo wywiozłem kotwicę prawie na środek portu, a cumą przyłapałem
się do solidnie wyglądającej boi. Zbliżała się północ. Nasz przyjaciel kończył
dyżur. Zaproponowałem mu jeszcze jedną wizytę na stacji meteo. Tym razem
prognoza była jednoznaczna: sztorm z SW, do 11°B. Zaczęło się na dobre.
Całą noc walczyliśmy na pokładzie.
Dopiero po dwóch dniach mogliśmy opuścić Visby na pełnych żaglach
bajedwinedem. Na falochronie zebrała się spora grupka naszych nowych
przyjaciół. Na styk mijamy główkę i przy wtórze ich pożegnalnych okrzyków
i gestów wychodzimy w morze. Na lądzie raczej niepowodzenia niż sukcesy:
nie udało się powołać specjalistycznego zakładu dla diagnozowania i leczenia
zaburzeń niedoboru wzrostu, a opieka endokrynologiczna, jaką miałem sprawować, mogła objąć dopiero dzieci w wieku szkolnym. W tej sytuacji moje
dodatkowe studia w Londynie nie uzyskały przełożenia w rozwoju nowoczesnej endokrynologii, szczególnie w okresie rozwojowym. Mała też była szansa
na realizację moich celów zawodowych, tj. rozwinięcie endokrynologii pediatrycznej w Polsce.
Tymczasem w Warszawie budowano szczególny pomnik. Pomnik-szpital dla zachowania pamięci o dzieciach, które straciły życie podczas II wojny światowej. Pieniądze napływające z całego świata pozwoliły trzykrotnie
w sposób zasadniczy poszerzać projekt. To mogła być szansa dla rozwoju
i europeizacji naszej endokrynologii.
Po powrocie z kolejnego rejsu, tym razem jeszcze wówczas z Leningradu, niespodzianka. Dzwoniła prof. Maria Goncarzewicz, właśnie mianowana dyrektorem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Podczas spotkania
w Międzylesiu przedstawiła mi swoją propozycję. Warunki pracy i możliwości
rozwoju były zdecydowanie niewystarczające, dawały jednak jedyną szansę
na stworzenie nowoczesnego ośrodka endokrynologii dziecięcej na poziomie
europejskim. W dodatku wiedziałem, że moja decyzja na tak oznaczać będzie
dla mojego żeglarstwa rezygnację z drzemiących planów rejsów trochę dalszych niż pływanie po Bałtyku czy Morzu Północnym. Mimo tych wszystkich
zastrzeżeń, po 2 tygodniach podejmuję decyzję na tak!
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Czy wypełniłem moją misję, czy osiągnąłem cel postawiony przed laty?
Niech miarą będzie miejsce Polski w najstarszym i najbardziej prestiżowym
towarzystwie naukowym w tej dziedzinie – ESPE: w r. 1984, na 25 sympozjum Towarzystwa w Zurychu prezentowano ponad 500 prac, w tym 4 polskie
(wszystkie mojego autorstwa) – jedno z ostatnich miejsc w Europie. W roku
1999 na sympozjum w Warszawie, prezentując kilkadziesiąt prac, Polska znalazła się na miejscu piątym, po Włochach, Anglikach, Niemcach i Francuzach.
W następnych latach Polska zajmowała 4 i 3, a nawet 2 miejsce.
Czy moja rola została w tym sukcesie uznana? Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej ustanowiło i przyznaje doroczną nagrodę imienia
prof. Tomasza Romera (o czym nieskromnie donoszę). Ukazały się moje notki biograficzne w brytyjskim Who´s Who, w Ametrican Biografical Institute
i w wielu podobnych wydawnictwach, także polskich. Zostałem zaproszony
na pół roku przez najlepszy ośrodek endokrynologii brytyjskiej jako visiting
professor. Były też odznaczenia, udział w naukowych i honorowych komitetach, zjazdach, radach redakcyjnych i podobnych wyróżnieniach, które uzasadniają moje zmniejszone zaangażowanie sprawami morza.
Przędę więc mój jachting cienką nitką. Jeszcze od czasu do czasu jeden
i drugi rejs z żeglarską młodzieżą. Jeszcze jeden obóz w Jastarni. Jeszcze rejs
szkoleniowy na Josephie Conradzie i jakieś trudne, wąskie przejście bez silnika. I zadziwienia. Oto zaprosił mnie kuzyn Rysio z Walii na swój jacht Lotna,
by popłynąć na zlot jachtów polonijnych w Gdyni. Nierdzewne olinowanie
jest jakieś cienkie, żagli jakby za dużo, zliczeniówka zbyteczna. Elektroniczne sterowanie, podobnie jak GPS, nie budzi zaufania. Podobnie niepokojąco
mała kotwica o dziwnym kształcie. Ryś gotuje sam, mnie niechętnie pozwolił
zmywać, a kiedy w Skagen wzięliśmy jeszcze na pokład Marcelinę, nie została dopuszczona do żadnej poufałości z kambuzem.
Z pokładu Lotnej zszedłem w Gdyni – tam, gdzie po raz pierwszy w życiu
zaokrętowałem. A co mi dały jachting i żeglowanie? W istotny sposób wzbogaciły moje życie: fizyczne, intelektualne, duchowe. Pozwoliły lepiej poznać
człowieka i świat oraz rządzące nim mechanizmy… Gdybym miał życie powtórzyć, to tylko z żeglarstwem.
T.E.R. (7)
Książki mego autorstwa i redagowane przeze mnie prace zbiorowe:
• Śmiałym do Rio – Miniatura morska 1966.
• Zaburzenia wzrostu – PZWL, Warszawa 1979.
• Choroby kory nadnercza u dzieci (współredakcja podręcznika z endokrynologiem prof. Michaiłem A. Żukowskim) – PZWL Warszawa
1987.
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• Zaburzenia hormonalne u dzieci i młodzieży – Omnitech Press, Warszawa 1993.
• Endokrynologia dla ginekologa, internisty i pediatry – Sprinter PWN,
Warszawa 1998.
• Zaburzenia wzrastania i dojrzewania płciowego, Medical Tribune,
Warszawa, 2011.
• Kilkadziesiąt publikacji w periodykach
Mile, porty, ludzie: łącznie z setką żeglarzy przepłynąłem przeszło 20 000
Mm, wchodząc przy tym do 85 portów.
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On sam już do Dykcjonarza nam nic nie napisze. Był
moim serdecznym druhem
i poczuwam się do tego by go
zastąpić i tak pamięć o nim
pielęgnować.
Pochodził z lekarskiej
rodziny w Wilnie, gdzie urodził się w roku 1933. Jego
ojciec Napoleon Baniewicz
byl neurologiem i psychiatrą.
Po wojnie Napoleon z żoną
Walentyną i trzema synami znaleźli się w Bydgoszczy. Najstarszy Olgierd był
wykształconym w Poznańskiej Akademii Medycznej lekarzem-chirurgiem, ale również żeglarzem
i zawołanym włóczęgą. Od wyprawy na Morze Czerwone jachtem Dar
Opola, na której był i lekarzem i bosmanem, stał się znany wśród żeglarzy
i przyjaciół jako Kum. Inna jego wyprawa wspólnie ze mną, to samochodowe „Karavano de Amikeco tra Afriko” zorganizowane przez esperantystów.
Był lekarzem tej rocznej wyprawy. Podczas niej, przy okazji, weszliśmy na
Kilimandżaro a on, czekając na słabszych i pilnując zdrowia innych, odmroził sobie nogę... W Afryce! Po plajcie ekspedycji podróżowaliśmy razem, to
piechotą przez pustynię Nubijską, to autostopem, trochę okrężnymi drogami
i za psie pieniądze, z powrotem do Polski. Niezawodnej przyjaźni wykutej
i sprawdzonej w takim tyglu nie da się słowami wyrazić.
Poza rutynową pracą zawodową w warszawskich szpitalach i w Pogotowiu Ratunkowym w Piasecznie, gdzie mieszkał, Olgierd był też lekarzem
polskich ekip agrolotniczych,opylających bawełnę w Egipcie, [tym razem
był to wyjazd wraz z Bratem Kowalskim (1)]. W 1965 r. reprezentował Polskę na międzynarodowym Kongresie Esperantystów w Tokio. Był członkiem
Polskiego Yacht Club’u London. W późniejszych latach pracował jako lekarz
w Oujda w Maroku, dokąd dojeżdżał z Polski... motocyklem! W roku 1984
był uczestnikiem rejsu PYCL na Maderę. Był to jego ostatni rejs żeglarski ale
do końca był wierny swojej podróżniczej pasji. Zmarł też w drodze, w Montpellier we Francji, zdając sobie dokładnie sprawę, że przedwczesną śmierć zawdzięcza kolegom lekarzom, którzy „profilaktycznie” zamiast unieruchomić
chorą nerkę zniszczyli mu napromieniowaniami zdrową. Zdążyli go jeszcze
za pomyłkę przeprosić...
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Kum Baniewicz okazał się również poetą, z czym prawie nikomu się
wcześniej nie zdradzał. Zdążył przed śmiercią, wydać własny sumptem tomik wierszy pt. „Ikar Bezskrzydły”, który stał się wielką niespodzianką dla
jego przyjaciół. Co więcej – w wolnych chwilach Olgierd był również artystą
malarzem, obdarowując przyjaciół swoimi obrazami. Przykładem jego twórczości może być piękny obraz przedstawiający kaplicę w zaśnieżonym polu,
na rozstaju polskich dróg, który podarował Papieżowi podczas jego wizyty
w Maroku (sierpień 1985). To ilustruje jego wszechstronną, można powiedzieć – renesansową, osobowość.
Kochał życie, żył jego pełnią. Kochał kobiety – z wzajemnością. Jako
młody lekarz miał żonę lekarkę, Irenę i córkę Grażynę. Jego ostatnią, a może
i największą Miłością, która trwała przez lat osiemnaście, była inna polska
lekarka, Hanna. To ona czytała jego wiersze zanim je wydał w 1985 roku,
i ona zaprojektowała okładkę do tego filozoficznego i głęboko wzruszającego
tomiku. Dzięki niej, dorobił się drugiej, adoptowanej córki Zuzanny. Komu
jeszcze i kiedy bywało z nim ‘po drodze’ nie ma powodu tutaj wyliczać. Zamiast tego zacytuję Henryka Jakubowskiego, który wspominając wspólne
wachty na Darze Opola napisał tak:
„Wachtę tę mam z Olgierdem. Wspaniały kompan, niebywale wrażliwy
erudyta, z zawodu lekarz – chirurg, lecz w środku poeta. Z nim nie można się
nudzić. Gdybym był kobietą. kochałbym się w nim bez opamiętania.”
Coś w tym jest. Nasza serdeczna przyjaciółka i podróżniczka, a bliska
Olgierdowi Amerykanka Elizabeth czyli Ebett, poznana w Afryce podczas
wspólnej włóczęgi, po otrzymaniu zawiadomienia o śmierci Olgierda tak napisała do mnie ze Stanów Zjednoczonych:
„To Ci może wydać się dziwne, ale przez prawie całe dwa tygodnie pod
koniec lipca miałam okropną bezsenność, w niektóre noce nie mogłam wogóle
zasnąć i nie znając żadnej oczywistej przyczyny nie mogłam tego zrozumieć.
Czułam się wzburzona, niespokojna a pierwszą nocą którą porządnie przespałam był 30 lipiec. 29-go lipca nie spałam wogóle. Zastanawiałam się, co
się ze mną dzieje? Czy to był Olgierd, czy cierpiał? Czy takie powiązanie jest
wogóle możliwe? Nie znam żadnych innych przyczyn i nigdy wcześniej nie
miałam takich problemów – a jednak tyle bezsenych nocy. Dziwne.”
Boleslaw Kowalski (1) napisał w ŻAGLACH wspomnienie pt. ‘Dziękuję
Ci Kumie’:
„Mój przyjaciel. Zawsze wspaniały kompan. Współtwórca „Wyprawy Koral”– pierwszej po wojnie polskiej wyprawy na Morze Czerwone. Olgierd Jerzy Baniewicz. Bujny, silny, niezmordowany w pracy i weselu kompan – Kum...
We wspomnieniach wszyscy niezmiennie pozostajemy żywi, zdrowi i dziarscy.
I Kum czyli „Ferry Boat Baniewicz”– też.”
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Na koniec – kilka jego własnych cytatów z urwanej korespondencji:
– 20 marca 86:
„Wesolego Alleluja!... Ja niestety od paru dni zapadłem na nerkę i będę operowany. Mam nadzieję wyjść zwycięsko i wygrać życie.”
– 21 kwietnia 86:
„Kartka dotrze do Ciebie z opóźnieniem. Powodem tego moje problemy zdrowotne. Zdaje się, że się otarłem o Kostuchę, blizna się podgaja. Łażę jak dziadek, lecz łażę. A w sobotę popijałem na naszym Zaffarancho (aż do końca był
II Sztormanem.- JK) Mam nadzieję, że ucieknę od niebezpieczeństwa...”
– 22 czerwca 86, w liście do naszego wspólnego przyjaciela esperantysty Kruno Poljaka z Zagrzebia:
„Od dwóch miesięcy, złym trafem i na nieszczęście, jestem bardzo chory.
I jeśli wierzyć statystykom my już nigdy więcej się nie spotkamy. Ja wierzę
w szansę, dobrą szansę. To całkiem normalne, że wolałbym jeszcze egzystować na tym świecie, który znamy...”
– 19 lipca 86:
„Ściskam Was i całuję. I wspólnych przyjaciół. Jeżeli spraw moich nie odwrócę to następnego listu ode mnie nie będzie. Trzymajcie się, ja się też staram
trzymać. Olgierd.
– 29 lipca 86 – już nie żył.
Drogi Bracie i Kumie – wszyscy przyjaciele pamiętają Cię doskonale!
Jerzy Knabe (2)
Tu wiersz Olgierda. Bez tytułu – z roku 1982. Może to chciałby przekazać
Braciom od siebie?
Zatrzymałem się myśląc, że jestem wpół drogi
Choć kresu dróg naszych nikt przecież nie pozna
I plecak z co było zrzuciwszy pod nogi,
Usiadłem, siwawy, niemłody mężczyzna
Czy dróg naszych treścią, istotą ich trwania
Jest co zebrawszy niesiemy w plecaku?
Czy może to właśnie, co wiecznie przed nami
Co mami nas ciągle i trzyma na szlaku?
Wsród tego co było ileż jest przystanków
Ile dróg trudnych, podmokłych, bagiennych
Pustyń bezkresnych i nocy bez ranków
Lub zamków wyśnionych wśród oaz promiennych
W albumie pamięci kolorowe twarze
W niesionym zielniku zapachy, spotkania
Co szły ze mną razem wlokąc swe bagaże
Lecz znikły gdzieś swoich szukając przystani
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Ten plecak ma wiele przegródek, kieszeni
By nie wymieszać lat ani wydarzeń
Tak jakby ktoś miał to kiedy ocenić
Tak jakbym miał to komuś przekazać
Którejś słotnej nocy zacznę się potykać
Szosa dotąd prosta, będzie bardziej stroma
Tej właśnie nocy zabraknie w zielniku
A wszystko co niosłem, dno Styksu przechowa.
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Pierwszy Polak, który samotnie, w latach 1967-1969 opłynął dookoła świat, na zbudowanym w tym celu w Polsce
rękodzielniczo, drewnianym
jachcie Opty. Było już wówczas blisko do półwiecza żeglarstwa polskiego a 70 lat po
pierwszym jachtsmenie, który
opłynął nasz glob dookoła –
Joshua Slocum’ie. Przyszedł
czas na Polaka – Leonida Teligę.
Urodził się we Wiaźmie, 28 maja 1917 roku, jako
drugi, młodszy o kilka lat po
starszym Stanisławie, syn w rodzinie. Dwa lata później, ich matka, z domu
Zajączkowska, przytaszczyła obu braci do Polski. Ojciec już do tej rodziny –
z zawieruchy wojennej – nie powrócił.
Lada jakie ale trwałe, bo na lat siedemnaście, przytulisko znaleźli w Grodzisku Mazowieckim. Później rodzina Teligów, a w niej Lolek pożegnali gościnny Grodzisk. Ale właściwie to już tylko matka, na resztę jej życia, osiadła
w Milanówku .
W latach szkolnych zauroczony harcerskim patriotyzmem i ideologią Lolek, zachłystuje się wielką literaturą, poznaje i przeżywa świat, jego poezję,
rozterki i niepokoje ludzkości. No i pracuje nad kondycją fizyczną: skoki,
rzuty, a wkrótce potem już po maturze, w oficerskiej szkole piechoty – boks,
jazda konna, narciarstwo a co najważniejsze, w r.1937 w Jastarni, otwiera
swoje wielkie oczarowanie i przyszłość: Zdobywa uprawnienia sternika morskiego.
Druga Wojna Światowa zastaje Leonida w mundurze podporucznika 44
pułku piechoty. Na krótko. Kontuzjowany w jakiejś podwarszawskiej potyczce ucieka z okrążenia w cywilnych łachach. Los rzuca go na wschód. I to jest
chyba jego pierwsze pożegnanie i początek tułaczki wojennej.
Przystanek w Azovie. Umiejętności, sprawność, postura i silna budowa
umożliwiają mu tam rybaczenie. Wkrótce, po uzyskaniu odpowiedniego patentu, nawet w roli szypra. Na Donie, Morzu Azowskim i Czarnym. Ten rozdział bogatego życiorysu kończy Lońka jako szyper motorowca Wola. Wobec
zagrożenia niemiecką inwazją, w rejsach ewakuacyjnych ludności Rostowa
nad Donem i Krymu kończy ten pierwszy wojenny rozdział..
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Wkrótce bowiem trafia do organizującej się Armii Andersa, gdzie zostaje
przyjęty do formacji lotniczej. Skierowany na szkolenie, przez Bliski Wschód,
Indie, Afrykę i Wielką Brytanię transportują go do Kanady. Po przeszkoleniu
zostaje wcielony do Dywizjonu Bombowego 300 im. Ziemi Mazowieckiej.
Lata na Lancasterach jako strzelec pokładowy. Z Anglii odbywa kilkanaście
lotów bojowych m.in. na Berlin, Helgoland i Kilonię. Po zakończeniu działań wojennych lata jeszcze w załogach lotnictwa transportowego, podejmując
przy tym w Londynie studia lingwistyczne i ekonomiczne.
Po demobilizacji, do roku 1947 pracuje w zorganizowanej w Anglii, ekspozyturze polskiej agencji prasowej „Polpres”. I w tym samym roku wraca
do kraju statkiem repatriacyjnym Marina Raven, kończąc rozdział tułaczki
wojennej.
W kraju nie wita go nikt bliski. Brat Stanisław pozostał w Anglii – więc
nie znajduje domowego ciepła, ani rodziny. Szczególnie, że trzecią część lat
od powrotu z wojny aż do wyruszenia dwadzieścia lat później w wielki rejs,
pracuje w Korei i we Włoszech. A kiedy już nawet jest w Polsce, to nosi go
z miejsca na miejsce, z miasta do miasta, z morza na jeziora i z jezior na
morze. Bo nadal też sporo żegluje. Na jachtach i statkach. Czasem znowu
rybaczy.
Na ogół misiowaty Lońka jest dobrze, sympatycznie witany w nowych
miejscach. Z czasem jednak jakoś nie może, a chyba też i nie chce się zatrzymywać na dłużej w żadnym wydawnictwie, środowisku ani redakcji. Jakoś
nietrwałe są jego małżeństwa a romanse szybko przemijają.
Nieustający wędrowiec, pragmatyczny marzyciel, samotnik ale i zaangażowany społecznik, dziennikarz fantasta, poeta, pisarz i tłumacz zostawił nam
kilkadziesiąt rozrzuconych po redakcjach i wydawnictwach pozycji w postaci
tłumaczonych książek, audycji radiowych, opowiadań, wierszy i reportaży.
W tamtych latach legalna praca za granicą to było złapanie Pana Boga
za nogi. Pomijając wszystkie inne, nawet ważniejsze aspekty sprawy, była to
wówczas najkrótsza droga do jakichś zarobków. Więc przystąpienie Lońki
do spełnienia jego życiowych marzeń, pozostając przedsięwzięciem trudnym,
kosztownymj i wymagającym wyrzeczeń, było jednak realistyczne, bo oparte
głównie na jego własnych oszczędnościach.
Ale i tu nie jest jednoznaczny. Pozostając w dobrych stosunkach z ówczesnymi władzami ludowej ojczyzny, z niedocieczonych powodów nie zabiegał
o żadne państwowe subwencje i ciężar zarówno finansowania jak organizacji
całego przedsięwzięcia od początku dźwiga praktycznie sam.
Oczywiście ma licznych przyjaciół – szczególnie w Polskim Związku Żeglarskim i okolicach, co też dawało jakieś ułatwienia. a w końcowej fazie
przygotowań znajduje także życzliwą, chociaż nie z najwyższej półki, bez-
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interesowną pomoc w Marynarce Wojennej i Handlowej. Jednak, jak wieść
niesie, nie zdołał uniknąć wsparcia wyprawy sprzedażą mieszkania.
Również budowę Opty finansował sumptem własnym, poczynając od
uaktualnionej dokumentacji projektowej inż. Leona Tumiłowicza, wyjściowo stanowiącej udany i sprawdzony model „Tuńczyka”, czyli pierwszej polskiej konstrukcji znanego w Polsce jeszcze przed wojną „Konika Morskiego”.
A wykonany rękami beznogiego szkutnika, znanego na wybrzeżu Macieja
Dowhyluka. Jacht był dobry i dobrze wyposażony, chociaż z drewnianymi
masztami i bomami, to jednak z okuciami już z nierdzewki.
Mocno zbudowany, z poszyciem z mahoniu na dębowym szkielecie, przystosowany do dalekiej żeglugi, miał 9,85 m. długości 2,75 szerokości, 1,56 zanurzenia i 5 ton wyporu. Napęd stanowiło ożaglowanie typu jol o powierzchni
43 m2 i silnik pomocniczy Penta DM o mocy 7 KM.
Do Casablanki Opty dopłynął na pokładzie m/s Słupsk i dopiero stamtąd,
25.01.1967 wyruszył na wielki krąg. Już na wstępie, bo w celowo przedłużonej drodze na Wyspy Kanaryjskie, dała o sobie znać nieledwie amatorska,
a pewnie i oszczędnościowa konstrukcja jachtu, głównie w postaci nieszczelności kadłuba i wadliwego fundamentowania silnika. Te usterki trwały prawie do końca. Co gorsze, odezwało się paraliżująco bolesne kapitana Teligę
lumbago, stawiające pod znakiem zapytania całe przedsięwzięcie. Przeszło
miesięczna kuracja na słonecznych plażach Las Palmas, a pewnie także wypoczynek i silna wola zrobiły jednak swoje na tyle, że w połowie marca Opty
ruszył. Jak było w drodze – nie opowiadał, w każdym razie problem zdrowia
kapitana Teligi, pomimo jego dyskrecji, dawał o sobie znać.
Kursy Opty wiodły z Wysp Kanaryjskich, przez Małe Antyle, Kanał Panamski, archipelagi Galapagos, Markizy, Tahiti, słynące grobem Gerbaulta
Bora-Bora, do stolicy archipelagu Fidżi – Suva. A dalej przez Morze Koralowe, zawsze niebezpieczną Cieśninę Torresa i w ciężkim sztormie wokół Przylądka Dobrej Nadziei, bez postoju, aż do Dakaru. W drodze z Dakaru do Las
Palmas na Wyspach Kanaryjskich, ten rzeczywiście wielki, bo liczący 28 000
mil morskich, czyli prawie 52 000 kilometrów, krąg zamknął dnia 5 kwietnia
1969 r. o godz.11.15 – w czasie 2 lat, 13 dni 21 godzin i 35 minut.
Już na początku drogi, bo w Kanale Panamskim, doznał Lońka pierwszych szykan; 11 dni musi czekać na amerykańskie pozwolenie przejścia tą
międzynarodową przecież drogą wodną. Wprawdzie dosyć zgodna opinia
prasy światowej w końcu je wymusiła, ale można przyjąć, że to ta „łyżka
dziegciu” skłoniła go do zasadniczej rewizji planowanej trasy. Niekończące
się oczekiwanie w porcie Suva, aż przyjdzie z Australii pozwolenie wejścia
na ten kontynent, potwierdziło zasadność nowej koncepcji trasy. Zastrzeżenia
i warunki pozwalające na takie wejście potwierdziły decyzję pominięcia Australii przez Teligę.
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Na szczęście rozgłos, zainteresowanie świata, serdeczność powitań i wyrazy uznania dla rzadkich jeszcze wówczas takich wyczynów, wyrażające się
m.in. nadawaniem kapitanowi Telidze honorowych godności i odznaczeń,
nagradzały z nawiązką zgrzyty politycznych manifestacji oficjalnych władz.
Do tego nieustające fety i uroczystości „ku czci” we wszystkich odwiedzanych portach i serdeczność licznych spotykanych tam Polaków, stanowiły
także istotną choć drogo okupioną wartość. Ważna i dobra była też strona
praktyczna tej gościnności, w postaci życzliwej, chętnej pomocy w usuwaniu
dokuczliwych awarii Opty a także w szczodrości ważnego przecież świeżego
zaopatrzenia.
Nigdy nie zostało jednak wyjaśnione do końca co spowodowało, że ostatni etap tego wielkiego rejsu odbył Teliga jednym skokiem. Przez pół świata
– 165 dni, prawie sześć miesięcy bez kontaktu z innym człowiekiem. Prawie
15 000 mil morskich żeglugi, czyli blisko 27 000 kilometrów w pustce oceanów. Samotnie, a być może ze świadomością nowotworu niszczącego ciało
w niewiadomym tempie i z niewiadomym skutkiem. Być może cierpiąc…
Faktem jest, że tak płynąć zamierzał, bo bliskich o tym uprzedził. A jednak…Po opuszczeniu Fidżi 29 lipca 1968 r. przepadł na wodach Pacyfiku jak
kamień. Prawie na pół roku. Może, mimo serdeczności goszczących go wyspiarzy, miał dosyć szykan? Może potrzebował tej samotności do rozliczeń
z własnym życiem? Albo do ostatecznego już pożegnania mórz. Wynik tych
rozterek i problemów Teligi zauważył świat żeglarski, ponieważ przejściem
tym ustanowił ówczesny rekord odległości i czasu samotnego przelotu oceanicznego jachtem żaglowym – bez zachodzenia do portu.
Wprawdzie kapitan Teliga waży po zakończeniu rejsu tylko jeden kilogram mniej niż na jego starcie i sprawia wrażenie tryskającego zdrowiem,
jednak ostatnie kilkanaście dni żeglugi z Dakaru do Casablanki należy do najbardziej bolesnych. Mimo tego, powitanie w Casablance jest gorące. Jednak
wraca samolotem do kraju wcześniej niż zamierzał. Powitalne uroczystości
kończą się – bezpośrednio po wylądowaniu na Okęciu 9 maja – w szpitalu.
Jacht Opty wraca do kraju nieco później, już na pokładzie frachtowca.
Rejs Teligi na Opty dopisał Polaka do niewielkiej jeszcze wówczas listy
żeglarzy, którzy samotnie opłynęli świat. Liczy się blisko dwudziestka, pięciu
narodowości. Warto wiedzieć, że jak wielokrotnie wspominał – o nic nie zabiegał. U nikogo nie szukał pomocy. Rejsem Opty nikogo nie chciał pokonać,
niczego dowieść, z nikim nie zamierzał konkurować.
Jednak, kiedy po kilku tygodniach poczuł się na tyle dobrze, że mógł
opuścić szpital, nie ominął go deszcz i grad wyrazów uznania i sympatii w postaci licznych odznaczeń z belwederską dekoracją Krzyżem Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski na czele. Galówki, wywiady prasowe i telewizyjne. Spotkania przede wszystkim z młodzieżą różnych stowarzyszeń i miast.
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Entuzjazm i zachwyt. I zaliczenie w poczet Mesy Kaprów Polskich Bractwa
Wybrzeża z cyfrą (9).
Planowane wykorzystanie dokonań Lońki do celów propagandowych,
w postaci wielkiego festynu morskiego, już się niestety nie powiodło. Wrócił
do szpitala i zmarł na nowotwór od dawna niszczący jego organizm dnia 21
maja 1970 r. Pozostały jego popiersia, nazwy ulic i szkół.
B.K.K. (1)
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Guru lubelskich i wielu innych
żeglarzy. Kopalnia wiedzy
morskiej i nie tylko. Na sts
Fryderyk Chopin znane jest
powiedzenie: „Jeżeli czegoś
nie wiesz, to idź do Ziemka”.
W dobrej żeglarskiej
szkole miał dwóch nauczycieli: Tadeusza Szpakowskiego (pierwsze kroki na morzu)
i Bolesława Kowalskiego (rejsy
oficerskie). Na dużych żaglowcach praktykował pod okiem
Krzysztofa Baranowskiego.
Jest nauczycielem wielu
z nas. Zarówno w żeglarstwie,
jak i prywatnym życiu. Można zatem powiedzieć, że Ziemek to autorytet dla
wielu pokoleń żeglarzy i wzór cnót wszelakich. Zanim jednak stał się wzorem…
Przyszedł na świat 15 listopada 1934 r. w Skarżysku-Kamiennej. Matka
– Lucyna z Koperskich, ojciec – Zdzisław. Siostra Ewa – lekarka. Herby – jeżeli są, to uległy zapomnieniu. Po lekkim dzieciństwie (w wyniku wojny nigdy nie przeszedł przez cały cykl szkolenia szkoły podstawowej) wyedukował
się na magistra chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
w 1956 r. Żonaty od 1959 r. z Krystyną z Wójtowiczów. Syn Tomasz (sternik
jachtowy), synowa Anna i dwoje wnucząt: Paweł i Kasia (oczko w głowie
dziadka).. Pies – znanej i bardzo wysoko cenionej angielskiej rasy kandelabry
(a może kundelbury)... Wabi się Raffee.
Kariera zawodowa:
1956-1961: Katedra Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu MCS – asystent.
1961-1971: Technikum Chemiczne w Lublinie – nauczyciel.
1971-1987: wicedyrektor ww. szkoły przemianowanej na Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych.
1987 – do dzisiaj: po przejściu na wcześniejszą emeryturę (w wieku 53 lat)
zawodowy żeglarz.
W latach 1981-1982 spróbował zawodowego żeglarstwa. Pływał pod banderą austriacką jako kapitan na jachcie Stormvogel, jednym z najszybszych
jachtów regatowych świata w latach 60-tych. W latach 1988-89 Ziemowit popłynął jako I oficer na Pogorii w rejsie dookoła Ameryki Południowej. Był też
dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Pod Żaglami z uczniami z Polski, USA
i ZSRR.
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Jako kapitan Oceanii brał udział w Tall Ship Race 1990. Rejs był zorganizowany przez Międzynarodową Szkołę Pod Żaglami. W latach 1990-1992
nadzorował budowę Fryderyka Chopina, zaś od 1992 r. do dzisiaj Ziemek
dowodzi tą jednostką, z przerwami, kiedy robią to jego zmiennicy. W tym
okresie Chopin miał czterech armatorów, zaś Ziemka miał i ma niezmiennie.
W czasie przymusowego postoju Chopina w 1997 r. Ziemowit żeglował
jako zastępca kapitana na niemieckim żaglowcu Mary Anne.
Jest jachtowym kapitanem żeglugi wielkiej od 1961 r. wraz ze wszystkimi
świadectwami i patentami wymaganymi przy prowadzeniu dużych żaglowców. Jest także instruktorem żeglarstwa od 1956 r. i sędzią żeglarskim II i I
klasy od 1955 r. Instruktorem i sternikiem lodowym. Przodownikiem turystyki żeglarskiej PTTK. Kapitanem motorowodnym żeglugi wielkiej od 1988.
Biegle gada po angielsku, nieźle po hiszpańsku i dogaduje się po włosku. Jest
też instruktorem narciarstwa alpejskiego.
Dokonania sportowe:
• Narciarstwo
Sekcja narciarska AZS w Lublinie – biegi i skoki. W skokach III miejsce
w kategorii juniorów starszych w Mistrzostwach Lublina w 1953 r. Narciarstwo klasyczne w tym czasie nie było tak medialne jak dziś, więc Ziemek
zapowiadający się na prekursora osiągnięć Małysza porzuca je na rzecz narciarstwa alpejskiego.
• Żeglarstwo
Regaty Warszawa–Bydgoszcz : III i II miejsce na części etapów w klasie Pionier.
Channel Race. W sumie szereg II i III miejsc.
W latach 1969–1972 starty w regatach pełnomorskich na s/y Roztocze: Puchar Gryfa Pomorskiego, M.T. Zatoki Gdańskiej, Ostseewoche.
Uczestnictwo w kilku imprezach Tall Ship Race:
1980 i 1987 – s/y Roztocze, 1990 – s/y Oceania, 1992 – sts Fryderyk Chopin
– V miejsce w klasie A (duże żaglowce). Columbus Race – na etapie Boston–Liverpool. Tylko żaglowce Kruzenstern, Mir, Towariszcz
i Sedow były lepsze. Jednostek startujących było 117.
Rejsy żeglarskie na owe czasy znaczące:
1971 – rejs na Wyspy Owcze s/y Roztocze – 2220 Mm – Kapitan.
1974 – rejs Varna–Szczecin s/y Roztocze – 5271 Mm – M. Czarne, M. Śródziemne, Atlantyk, M. Północne – wyróżnienie nagrodą Rejs Roku
1974 – Kapitan.
1981 – rejs Venezia – wyspy greckie – Małe Antyle – Palermo s/y Stormvogel
– 17250 Mm – Kapitan.
1988-89 – rejs wokół Ameryki Południowej na s/y Pogoria – 23 153 Mm –
I oficer. Pierwsze okrążenie przylądka Horn.
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1998-99 – rejs wokół Ameryki Południowej na s/y Fryderyk Chopin – 25 806
Mm – Kapitan. Drugie okrążenie przylądka Horn.
Wielokrotne trawersaty Atlantyku na s/y Stormvogel, Pogoria, Fryderyk Chopin w latach 1981-82, 1988-89, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 199899, 2000-01, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004.
Ogółem w 91 rejsach pełnomorskich Ziemowit przebył łącznie 222 746
Mm, plasując się tym bardzo wysoko – na III miejscu w rankingu Kapitanów
Żeglugi Wielkiej XX wieku. Wejść do portów: 644. Pomimo wielu przygód
morskich jest zdrów jak ryba albo morska dziewica. Aż dziw bierze – przy
tylu portach?
Szkolenie i działalność społeczna:
Przez całe żeglarskie życie Ziemek zajmował się szkoleniem. Robił to
i robi z pasją i wielkim pożytkiem dla żeglarstwa polskiego. Prowadził wiele
obozów, kursów i rejsów szkoleniowych. Wyszkolił na różne stopnie żeglarskie co najmniej kilkaset osób. Obecnie prowadzi Ośrodek Szkoleniowy Sekcji Żeglarskiej AZS AR „Antares” w Lublinie, doprowadzając go po kilkuletniej zapaści do rozkwitu. Jest to zasługą Ziemka osobowości, pracowitości
i charyzmy.
W Bractwie Wybrzeża jest od 19 maja 1973 r. z cyfrą 12, a więc założycielską Mesy Kaprów Polskich. Przez kilka kadencji był I lub II sztormanem.
Przez dwie kadencje jest Przewodniczącym Trybunału Plamy, drugie dwie
lub trzy pełni funkcję Kanclerza Kapituły Chwały Mórz. Ma nadany Medal
Bractwa Wybrzeża, Medal Srebrnej Floty Argentyńskiego Bractwa Wybrzeża.
Pięć białych i trzy czerwone gwiazdy. W swoich rejsach Ziemowit nawiązał
liczne znajomości z braćmi mes zagranicznych.
Od lat Ziemek prowadzi szeroką działalność społeczną:
• Prezes Lubelskiego Klubu Sportów Wodnych LPŻ – lata pięćdziesiąte
– jedna kadencja.
• Wiceprezes LOZŻ 1961-1963.
• Prezes LOZŻ 1963-1988.
• Członek Zarządu Głównego PZŻ – dwie kadencje lata siedemdziesiąte
i osiemdziesiąte.
• Stała działalność w komisji szkolenia LOZŻ oraz w Kolegium Sędziów.
Sędziowanie wielu regat okręgowych w latach 1961-1986.
• Publikacje w „Żaglach” oraz piśmiennictwie pedagogicznym.
Odznaczenia:
Ziemowit bywał odznaczany za lata pracy i wysiłku. Ziemka medale nie
mieszczą się na jego rozłożystej piersi, lecz może zdołam co znamienitsze
wymienić:
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Złoty Krzyż Zasługi Zasłużony Pracownik Morza – złota odznaka
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• Złota Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
• Złota Honorowa Odznaka PTTK
• Złota Odznaka Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży
• Odznaka Zasłużony Działacz LPŻ
• Złota Odznaka Zasłużony Działacz LOK
• Złota Honorowa Odznaka Zasłużony dla Lublina
• Honorowa Odznaka za Zasługi dla Lubelszczyzny
• Odznaka Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa
• Honorowa Odznaka AR w Lublinie
• Medal za Zasługi w Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki
• Złota Odznaka AZS
• Honorowa Odznaka Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego
• Medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”
Członkostwa honorowe:
• Honorowy Komandor Żeglarskiego Klubu Turysty PTTK Lublin
• Honorowy Komandor SŻ AR „Antares” w Lublinie
Majątek posiadany – nie całkiem dziurawe portki. Tym optymistycznym
podsumowaniem mógłbym zakończyć. Może jeszcze tylko jedno zdanie. Ziemek jest najwspanialszym złowiekiem, jakiego poznałem w życiu.
(RS (26)

84
Dykcjonarz Mesy Kaprów Polskich
Syn Czesława Rogali herbu
Rogala, który po ukończeniu SGH (Szkoły Głównej
Handlowej) w Warszawie
podjął pracę w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu, prowadząc równocześnie wykłady
w Szkole Rezlera. Matka
Wieśka – Helena herbu Prus
pochodziła z rodziny Przeździeckich, rodu wymienianego w trzynastowiecznych
zapiskach, i jak rodzinne
przekazy donoszą, zasobnego
w dobra w rejonie dzisiejszego Legionowa.
Niestety, dobra te wiatry historii rozwiały, pozostawiając jednak w Legionowie dom rodzinny, w którym się Wiesio wychowywał do wojny i gdzie po
raz pierwszy zetknął się z jej brutalnością. Oto w roku 1939, podczas uroczystego z jakiejś przyczyny obiadu w zabudowaniach tamtejszej Fabryki Farb
i Lakierów Franaszka, nastąpiło bombardowanie, w wyniku którego – oprócz
innych ofiar – sam mały Wiesio został poważnie zraniony odłamkiem w głowę. Blizna pozostała do dzisiaj.
Z czasu okupacji niemieckiej zachował w pamięci swoje ministranckie
posługi w kościele Ojców Franciszkanów na Starówce. Podczas powstania
w gronie kilku rówieśników szperał w ruinach w poszukiwaniu sprzętu przydatnego w powstańczych garkuchniach i szpitalach. Jego udział w powstaniu
zakończył lekki postrzał w łydkę.
Wkrótce po wyzwoleniu wstępuje do sekcji żeglarskiej i geograficznej
YMCA (Young Men’s Christian Associations), gdzie zdobywa pierwszy stopień na drodze żeglarskiej kariery – sternika śródlądowego i już przy tej pasji
pozostaje na resztę życia. Po likwidacji YMCA w r. 1951 przechodzi do klubu LM (Ligi Morskiej) na Czerniakowie, a już rok później zostaje wybrany prezesem tego klubu. Uczestniczy w kursach i obozach żeglarskich Ligi
Morskiej na Jeziorach Mazurskich, w Jastarni i w Nowym Dworze jako kursant, potem instruktor, a jeszcze później kierownik wyszkolenia żeglarskiego
i komendant. Zdolny i energiczny jest zauważany w organizacyjnej hierarchii
Ligi Morskiej, która po roku 1953 jako pozostałość tzw. Polski przedwojennej
wraz z resztkami sprzętu i kadry szkoleniowej włączona została do LPŻ (Ligi
Przyjaciół Żołnierza).
W ciągu 18 miesięcy kończy też kurs rybaków dalekomorskich i odbywa
w tym zawodzie praktykę, po czym otrzymuje oficerski stopień w r. 1959.
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Po pomyślnym wywiązaniu się z obowiązków sekretarza komitetu organizacyjnego kadrowego rejsu jachtów Zew Morza i Generał Zaruski do Narwiku
w r. 1960 zostaje powołany na funkcję zastępcy szefa Wydziału Morskiego
LPŻ ds. morskich. W marcu 1960 r. zostaje wybrany przez Sejmik do Zarządu
PZŻ na stanowisko Sekretarza Generalnego.
W tym też okresie zakłada rodzinę, żeniąc się po raz pierwszy z adwokat
Ewą Szelhauz, z którą ma córkę Annę, po studiach polonistycznych – dziennikarkę. Z drugą żoną – lekarką Elżbietą Danielewską ma syna Macieja Wiesława, dziś już samodzielnego protetyka. Ale druga żona Elżbieta wnosi mu
jeszcze syna z poprzedniego małżeństwa imieniem Jerzy Rett, którego wspólnie wychowują do czasu studiów politologicznych w USA, gdzie pozostaje
na stałe.
Jako Sekretarz Generalny Związku, nadal angażuje się w żeglowanie.
Szkoli się i kapitanuje na Generale Zaruskim, Zewie Morza i motorowcu
Podhalanin. W r. 1960 otrzymuje patent Kapitana Motorowodnego, a w 1962
także Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej. Legitymuje się również ukończeniem studium administracji i zarządzania Taylora w Londynie. A jeszcze
znacznie później, bo w r. 1991, korzystając z długiego postoju na wyspach
Antigua i Barbuda, uzyskuje także zawodowy odpowiednik naszego Kapitana
Żeglugi Wielkiej – Master Mariner.
Funkcja Generalnego Sekretarza Związku Żeglarskiego, oprócz prestiżowej nazwy, ma także gorsze strony: oto po kilku pierwszych miesiącach
urzędowania Wiesiek musi przejąć obowiązki redaktora naczelnego – powielaczowego wprawdzie, ale zawsze – periodyku związkowego „Żagle”. No
i jakoś się z tego wywiązuje. Kilkanaście lat później, bo pod koniec kadencji,
w latach 1975-1978, wypadnie mu jeszcze przewodniczyć kolegium redakcyjnemu rocznika „Świat Żagli”, który był kolejnym wartym uznania owocem
jego kadencji.
Do zalet prestiżowej nazwy i funkcji Sekretarza Związku można było
(szczególnie wówczas) uznać udzielanie sie w organizacjach międzynarodowych. Toteż od 1962 r. Sekretarz Rogala zostaje wybrany członkiem Permanent Committee of IYRU (Stały Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia
Regatowego), gdzie zasiada także w komisji regulaminowej. W latach 19721977 jest również członkiem Zarządu Sail Training Association (czyli Stowarzyszenia Szkolenia Żeglarskiego). W tych organizacjach, a także na licznych
imprezach międzynarodowych, ma też przyjemność reprezentowania Polski
połączonego nieuchronnie z osobistymi kontaktami, a nierzadko i z biesiadowaniem ze śmietanką towarzyską świata, królami i prezydentami oraz wybitnymi postaciami świata artystycznego:
1962 – Spotkania i współpraca w IYRU: Królowie: Olaf V – Norwegia, Konstantyn – Grecja, Juan Carlos – Hiszpania. Książęta: Harald – Norwe-
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gia, Filip – W. Brytania, Conde de Caria – Portugalia. Wielkie postacie: Alec Rose, Thor Heyerdal, Lord Astor, Henry Morgan
1971 – Bertold Beitz, Kom. Olimp. Kilonia
1974 – Premier W. Brytanii, znany żeglarz – Edward Ted Heath
1976 – Wiceprezydent USA – Nelson Rockefeller – 200-lecie)
Warto też wymienić pozaprogramowe a uciążliwe, chociaż owocne obowiązki krajowe, poczynając od r. 1963:
• Skuteczny komitet odbudowy basenu jachtowego w Gdyni;
• Organizacja pierwszej po wojnie imprezy międzynarodowej o Złoty
Puchar Finna;
• Pozyskiwanie środków na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego w Trzebieży;
• Współorganizacja międzynarodowych regat o Puchar Cadeta i Horneta;
• Organizacja 1 Bojerowych Mistrzostw kl. XV;
• Stanowisko Szefa Polskiej reprezentacji Olimpijskiej Kilonia 1972;
• Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego
Zlotu Żaglowców Szkolnych i Jachtów, czyli Operation Sail w r. 1974,
w Gdyni. Wymagało to niestety – a może na szczęście – modernizacji
całego otoczenia Basenów Prezydenta i Jachtowego, połączonej z wyburzaniem ciągle jeszcze straszących tam ruder i baraków. Brak nawet
elementarnych sanitariatów, oprzyrządowanych warsztatów i praktycznie całej infrastruktury wymuszał na szczęście w tym rejonie nową zabudowę, w tym służącą do dziś budowę nowych pomieszczeń i urządzeń
klubowych. Zarówno przygotowania, jak i sam zlot okazały się sukcesem. Po raz pierwszy zawinęły do naszych portów największe żaglowce świata i cała wielonarodowa rzesza pomniejszych statków szkolnych
i jachtów. Dzięki tym efektom oraz zabiegom i dyplomacji Wieśka po
raz pierwszy cała flotylla mogła wchodzić do naszych portów bez wiz
i w praktyce bez odpraw granicznych;
• W r. 1975 przygotowanie i nadzór udziału naszych jednostek szkolnych
i jachtów w obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, uwieńczonych sensacyjnym zdobyciem przez Kubę Jaworskiego trzeciego miejsca w międzynarodowych regatach oceanicznych samotników.
Przez cały okres sekretarzowania Wiesława Rogali, przy powszechnych
w Polsce trudnościach paszportowych, politycznych szykanach i znanej nadwrażliwości władz bezpieczeństwa, żeglarstwo morskie, a nawet oceaniczne,
zawsze jakoś sobie radziło niewątpliwie dzięki też jego zabiegom. Polska była
wówczas jedynym wśród tzw. demoludów krajem, w którym jego obywatele
mogli stosunkowo łatwo odbywać nie tylko pełnomorskie, a także zagranicz-
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ne rejsy szkoleniowe, dalekie wyprawy oceaniczne i uczestniczyć w regatach
organizowanych w krajach kapitalistycznych. Jeżeli nie na podstawie normalnych paszportów indywidualnych, to tych z „S-ką” albo zbiorowych, a jak
nie z paszportami - to z tzw. „klauzulami” w książeczkach żeglarskich. Ba, na
wystawianych przez PZŻ dokumentach cieszyli się naszym Bałtykiem również żeglarze czescy.
Taktownie i skutecznie popierał i patronował szczególnie politycznie podejrzanym rejsom samotników, w tym pierwszemu po wojnie bałtyckiemu
pływaniu Bolka Kowalskiego na Sawie, Leonida Teligi na Opty, Teresy Remiszewskiej przez Atlantyk, Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz - pierwszej
kobiety, która samotnie opłynęła świat oraz Henryka Jaskuły, który ten świat
opłynął bez zachodzenia do portu. Sekretarz, a w szczególności klimat wokół
żeglarstwa stworzony w ogromnej mierze dzięki niemu, walnie przyczynił się
też do powodzenia takich wielkich wypraw załogowych, jak Kowalskiego
na Śmiałym, Darka Boguckiego na Gedanii, Wojciecha Orszuloka na Eurosie czy w starcie wokółziemskich regat Zygi Perlickiego i Zbyszka Pieńkawy
i jeszcze ładnych paru innych, dziś już historycznych, dokonań naszego żeglarstwa.
W czasie kadencji Wiesława PZŻ stał się najliczniejszą w kraju organizacją o charakterze wychowawczym, turystycznym i sportowym. Ma też duże
znaczenie społeczne. Patronat Ministerstwa Żeglugi i dobre relacje z sejmową
Komisją Morską wyraźnie podniosły prestiż i możliwości żeglarstwa w Polsce.
Jednak chociaż w połowie roku 1978 wypada mu złożyć rezygnację. Nadal pozostaje działaczem Yacht Klubu Polski, który w uznaniu jego dokonań
nadaje mu tytuł członka honorowego YKP. Jako że z czegoś trzeba żyć, dzięki
przedsiębiorczości Wiesia roboty mu nie brakuje, więc w oparciu o rodzinne
koneksje i uprawnienia czeladnika bieliźniarstwa wchodzi w tzw. mały interes z konfekcją. Na początek. Bo wkrótce mały rodzinny interes przekształca
w sporą polonijną firmę produkcyjno-eksportowo-importową. No i już w r.
1989 może wreszcie ukończyć budowę zupełnie przyzwoitego domu rodzinnego na Żoliborzu.
Ciągnie jednak wilka do lasu. W r. 1983 przyjmuje propozycję objęcia
funkcji pierwszego oficera na dużym luksusowym tzw. megajachcie motorowym El Bravo III, pod banderą panamską. Już w grudniu tego samego roku,
w rejsie do Rio de Janeiro, zostaje jego kapitanem. Teraz może ściągać do
służby na nim zaprzyjaźnionych i godnych zaufania żeglarzy polskich, co
przy licznej stałej załodze, ze stewardessami i kucharzami – że nie będziemy
wyliczali banalnej załogi pokładowej, mechaników, radio itp. – nie stanowiło większego problemu. Z wyposażeniem jachtu, jak na owe czasy wybitnie
nowoczesnym, przez cztery lata w okresach letnich nawiguje głównie na Mo-
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rzach Śródziemnym, Egejskim, Jońskim a w czasie zim na wodach Ameryki
Południowej i Środkowej, głównie na Morzu Karaibskim z Kubą włącznie,
gdzie budzi życzliwe zainteresowanie Fidela Castro, którego też kilkakrotnie
gości na pokładzie.
Właśnie w czasie jednego z pobytów na Kubie, w Barlovento w r. 1989 El
Bravo ratuje polski jacht Asterias, który w bardzo trudnych warunkach wszedł
na skały u wejścia do portu. Zdjęto załogę jachtu i udzielono jej pomocy lekarskiej. Dzięki powszechnie znanej zażyłości z Fidelem, przy pomocy służby
granicznej, również sam jacht został zdjęty ze skał i odholowany do nabrzeża
w porcie. Niestety, porzucony przez załogę i armatora, pozostał tam bez opieki i wkrótce trafił na złom.
Jesienią 1987 r. armator deleguje go do stoczni Pietra Ligure, a następnie
Viareggio we Włoszech, jako kapitana budowy nowego El Bravo IV. Nowo
tworzona jednostka ma nieco ponad 63 m długości całkowitej, około 5000 ton
wyporności, dwa silniki Deutz (przeszło 2000 KM każdy), agregaty prądotwórcze dużej mocy, pokładową wytwórnię wody słodkiej, 12-metrowe jachty motorowe w charakterze bączków, pokładowego rolls-royce’a, lądowisko
helikopterów, basen kąpielowy i co jeszcze kto zechce sobie zamarzyć, nie
wyłączając pałacowej zabudowy wnętrza oraz najnowocześniejszego wyposażenia nawigacyjnego.
Żadne urządzenia nie są jednak w stanie zapewnić na morzu pełnego bezpieczeństwa. Ciasna zatoka Angra dos Rais, 60 mil od Rio de Janeiro. Przy
doskonałej pogodzie El Bravo dryfuje pół kabla od nabrzeża, w kolejce oczekującej na tankowanie paliwa. Załoga na stanowiskach manewrowych, w pełnej gotowości. Silnik pracuje na wolnych obrotach. Manetki na zero (jałowy
bieg). Nagle jacht ustawiony dziobem do nabrzeża całą naprzód zrywa się
na pełnych obrotach do przodu. Stojący przy telegrafie maszynowym kapitan
daje całą wstecz. Bezskutecznie. Więc ster ręczny – cała prawo. Ster strumieniowy – cała prawo i prawa kotwica w dół. Awaryjny skręt w prawo, najciaśniejszy możliwy w tych warunkach, pozwala na przejście dziobu ledwo
przed pirsem. Jednak rufa uderza w nabrzeże i taranuje pięć kutrów. Mechanik
odcina dopływ paliwa, w dół idzie druga kotwica. Teraz już na samej inercji
jacht wlecze obydwie kotwice jeszcze przeszło kabel i wreszcie zatrzymuje
się przed przeciwległymi skałkami.
Na nabrzeżu znajdują się cysterny pełne paliwa, a władająca w brazylijskich portach żandarmeria co prędzej aresztuje kapitana Rogalę. Bądź co
bądź zagrożenie było potężne, więc wojskowa komisja natychmiast chciała
poznać jego przyczynę. Na szczęście, bez żadnych wątpliwości zawiniła wadliwa butla sprężonego powietrza, wyłącznie zasilająca system hydrauliczny
silnika i sterująca jego sprzęgłami. Wojskowi mechanicy wymieniają butlę.
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Ubezpieczenie pokrywa straty uszkodzonych kutrów. Zwolniony od wszelkich zarzutów kapitan jeszcze raz z westchnieniem ulgi wraca na jacht.
Kilka lat później zdarza się zupełnie inne zagrożenie, chociaż bez wątpienia także związane z żeglugą. Na redzie stoczni Pietra Ligure (Italia) El Bravo przed przekazaniem nowemu armatorowi oczekuje na przegląd. Wszelkie
związane z tym przygotowania oraz czynności formalne i techniczne załatwia
odpowiedzialna za nie stocznia. M.in. kapitan otrzymuje polecenie zgromadzenia na pokładzie wszelkich alkoholi, papierosów i broni celem przeniesienia ich do depozytu celnego. Ale do burty podchodzi statek wszechwładnej
we Włoszech Guardia Finanza i wbrew protestom dyrekcji stoczni nakazuje
przejście jachtu do basenu Savony. Tam jacht zostaje aresztowany, broń, alkohole i papierosy idą do depozytu Guardii, a kapitan ma sprawę sądową, po
której wraz z jego jachtem zostaje zwolniony za kaucją. Pół roku później sąd
orzeka, że działania stoczni i kapitana były prawidłowe i zarządza zwrot depozytu i kaucji. Tym samym kapitan Rogala znów jest uniewinniony, kaucja
i broń, wprawdzie po kolejnych kilku miesiącach, ale jednak zostają zwrócone, natomiast po alkoholach i papierosach wszelki słuch nieodwracalnie zaginął.
W roku 1994 kapitan Wiesław Rogala zmustrował z El Bravo IV, pozostając konsultantem i doradcą stoczni włoskich. Po powrocie do kraju w r. 1998
PZŻ honoruje jego działalność medalem „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego” i powierza funkcję przewodniczącego Komitetu Obchodów
75-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego, a XXXIX Sejmik PZŻ nadaje mu
godność Członka Honorowego.
Do Bractwa Wybrzeża przyjęty w r. 1973, z cyfrą 13, cieszy się tytułem
Założyciela Mesy Kaprów Polskich. Ma też przywileje dwóch gwiazd białych
i dwóch czerwonych. Udekorowany także Medalem Bractwa Wybrzeża. Jest
też posiadaczem najwyższego wyróżnienia Bractwa – Kaperskiego Topora
Bojowego.
Inne odznaczenia:
• Krzyż Odrodzenia Polski: Brązowy – 1966, Srebrny – 1969, Oficerski
– 2001
• Zasłużony Pracownik Morza – odznaczenie brązowe – 1962, złote –
1969
• Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego – 1962
• Za zasługi dla obronności kraju –odznaczenie brązowe – 1967
• Medal Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej – 1969
• Medal 100-lecia Sportu Polskiego
• Medal Gryfa Pomorskiego za wybitne zasługi dla województwa szczecińskiego
• Medale 50- i 75-lecia PZŻ
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• Odznaki Op. Sail RFN – 1972, Op. Sail Gdańsk – 1974, Op. Sail USA
1976
• Krzyż – za zasługi dla ZHP
• Złota odznaka Yacht Klubu Marynarki Wojennej
• Złota odznaka PTTK
Członkostwa honorowe:
• Little Hampton Yacht Club – W. Brytania 1976
• White Eagle Club, Hobart, Tasmania 1974
• Yacht Klub Polski 1969
Publikacje w periodykach:
• 1960-61: Redaktor naczelny miesięcznika „Żagle”
• 1976 i 1977: Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego rocznika „Świat
Żagli”
• 1960-96: Publikacje w miesięcznikach „Morze”, „Żagle”, „Jachting”
• 1972-74: Programy TV o morzu „Olimpijskie żagle”
BKK (1)
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Moda na pisanie diariuszy
osiągnęła apogeum gdzieś
pod koniec wyprawy. Nawet
nieskory dotychczas do pióra
Żożo zabrał się za swój memuar, co odkryłem na oceanie, kiedy pewnego razu pozostawił go w zasięgu mojego
wścibstwa. Oto wyjątki z notatnika prowadzonego przez
Żoża:
„10 lipca 1960, Ocean
Atlantycki, niedziela… Wiatr
5–6°B. Obydwa groty uszkodzone… Dzień mija blado,
monotonnie. Jacht idzie samosterownie. Na pokładzie nie ma żywego ducha… Wachtowy od czasu do
czasu obserwuje ocean, sprawdza kurs i robi zapisy… Nie ma warunków do
jakiegoś życia osobistego. Te zapiski robię, leżąc w koi… Oszczędzamy słodką
wodę, a ocean jest zimny. Ciekawe, jak długo można wytrzymać bez mycia
się… Skończył się chleb. Jest jeszcze trochę sucharów. Do Brestu jeszcze 650
Mm – powinniśmy tam być za dziesięć dni. Stary grot ledwie się trzyma: wysiada już przy 3°B. Szyje się te żagle i szyje. W nowym nici są słabe. Ale płótno
mocne…
Mimo różnic w usposobieniu poszczególnych ludzi załoga jest zgrana.
Dzień zakończył się brydżykiem. Zwyciężyliśmy z Amorkiem, wygrywając robra z 0 punktów! Tomasz manifestuje niechęć do grających.
Amorek ma jutro imieniny i chcąc nas dobrze przyjąć, piecze w nocy
babkę w prodiżu. Jej zapach i trzaskanie bomu foka budzą mnie. Wychodzę na
pokład, wiążę fok i siusiam. Za mną rusza cała procesja – każdy wychodzi na
pokład, sika i milcząc, wraca do koi…”.
Jak się później okazało, „niepiśmienny” dotychczas Zyzio, jak zwykle
niepewny wyniku, zdążył już wysłać do „Świata Młodych” reportaż z prac
naszej wyprawy jeszcze na archipelagu Dahlak (Morze Czerwone). Wykorzystali i poprosili o więcej. Widać, chłop miał talent, bo skończyło się na etacie
i dziennikarstwie już do emerytury.
Poznałem go w roku 1954, już jako sternika morskiego. Był właśnie po
odsłużeniu wojska w kopalnianych kompaniach karnych za nie wiadomo już
które przewiny: okupacyjne Szare Szeregi, nauka na kompletach czy jakiś
mały sabotaż? A może nieco późniejsze, przechwytywane czujnością matki, kilkakrotnie podejmowane ucieczki do powstania? Albo wręcz za samo
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uczęszczanie do udającego szkołę handlową gimnazjum imienia Władysława
IV – jako że imiona królów polskich w modzie wówczas nie były?
Żeglarstwo zaczynał wkrótce po wojnie jako nastolatek, na Wiśle, w tzw.
kadrze Teodora Rębisa, razem z Radkiem Szotem, Heniem Nerwińskim, Teosiem Grzegorzewskim i paroma innymi. Jeszcze przed 1948 r. uzbrojony po
zęby Todek ciągał ich po Jeziorach Mazurskich. Nie wiadomo dokładnie – dla
szabru, szpanu czy przygody. Pływał Jurek trochę z Wujem Fronczakiem po
Bałtyku, a z niegdysiejszym regatowcem i kapitanem żeglugi wielkiej Mieczysławem Kusnerzem gromadnie chadzał na jabłka do niczyich jeszcze
wówczas sadów nad Zalewem Szczecińskim.
Ale jego historia zaczęła się, oczywiście, znacznie wcześniej – konkretnie
od opryskania w Grębocinie pod Toruniem jego późniejszej matki Antoniny
(z domu Gajdówna) bryzgiem spod koła rowerowego Feliksa Kowalkowskiego – późniejszego ojca Jerzego. I 17 września 1929 r. przyszło na świat dziecię płci męskiej tej pary, właśnie bohater tych wspomnień i opowieści. A że
stało się to niespodziewanie, więc z krzykiem i popłochem.
Coś rok później tata Feliks, szukając szczęścia we Francji, opuścił rodzinę, jak się wkrótce okazało – na dobre, chociaż swego syna jeszcze z wzajemnością w roku 1938 czas krótki oglądał. Aresztowany w czasie wojny
przez Niemców, zginął podczas bombardowania w Berlinie. Mama Antonina,
jeszcze przed wojną, z malutkim Jerzykiem przeniosła się spod rodzinnego
Torunia do Warszawy. I tu już na tak zwane dobre pozostała, zmieniając tylko mieszkania i przeważnie rodzinne współlokatorskie układy. Z dodatkiem
mama, później ciocia, a wreszcie dla córeczki Jurka Weroniki i w ślad za nią
– babcia Tosia.
Nie obeszło się też bez Jurkowego harcerstwa i późniejszych okupacyjnych, a potem i powojennych, wyczynów konspiracyjnych,. Wspólnie, np.
z Radkiem Szotem, unurzali ręce krwawego Feliksa – zwanego w pewnych
kręgach Wielkim Przyjacielem Dzieci – w czerwonej, bardzo trudno usuwalnej farbie.
Ale po chwalebnym zakończeniu służby wojskowej powrócił Jureczek do
Warszawy, nie sam jednak. Dziewczyna – Stasia – nieledwie z marszu została
jego pierwszą żoną. Nie na długo jednak: razem z rozwodem cały ten związek
trwał ledwie kilka miesięcy. I bez kłopotu, pod koniec lat pięćdziesiątych,
Jurek ożenił się ponownie, co nie znaczy, że ostatecznie. Tym razem z Ewą.
Również temu małżeństwu jednak czas nie sprzyjał. I właśnie gdzieś mniej
więcej pomiędzy pierwszym rozwodem a drugim małżeństwem wspólna praca i żeglarska fascynacja splotły nasze losy na ładny szmat czasu.
Okazał się zarówno dobrym jachtmanem, jak i kompanem do tańca,
a nawet wypitki. Więc miały miejsce rozliczne rejsy mazurskie z Teosiem,
Radkiem, przygodnymi pannami i innymi przyjaciółmi. Obozy w Giżycku,
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Jastarni, Sławie Śląskiej, Gdyni. Regaty bojerowe na Niegocinie i morskie
rejsy po wszystkich kątach Bałtyku na niezapomnianej Andromedzie, a później i Sawie. A w końcu jego stopień sternika morskiego stwierdzający solidne
doświadczenie morskie zdecydował, że powierzyłem mu obowiązki pierwszego oficera, pierwszej po II wojnie światowej polskiej wyprawy oceanicznej,
jachtem Dar Opola na Morze Czerwone. Wyprawa była – jak by się to dzisiaj
powiedziało – sponsorowana przez Katedrę Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Rzecz jasna, to przesądzało udział w wyprawie żeglujących luminarzy
nauk zoologicznych, w osobach Tomka Umińskiego, Andrzeja Lisieckiego,
Jurka Nowickiego i Amorka, czyli Henia Jakubowskiego, którzy zapewniali
spełnienie zadań naukowych wyprawy. Niezoologów było nas czterech: właśnie Zyzio, niewiele mu ustępujący żeglarskim doświadczeniem inżynier mechanik Jurek Knabe, lekarz wyprawy Olgierd Kum Baniewicz i ja. Wszyscy
czterej byliśmy teoretycznie i praktycznie wyszkolonymi nurkami. Zresztą,
należący zasadniczo do grupy zoologów Stary Człowiek, czyli Andrzej Lisiecki, główny zbrojmistrz i główny myśliwy, także nurkował.
Spełnienie naukowych oczekiwań i wielkich jak na owe czasy osiągnięć
żeglarskich uzasadniało rozgłos tej wyprawy jachtu Dar Opola. Także egzotyka rejonów jej działania oraz pierwszeństwo dokonań w dziedzinie nurkowania swobodnego zapewniały przez pewien czas jej uczestnikom, a w ich
gronie Jurkowi Kowalkowskiemu, zasłużoną popularność.
Po tej prawie rocznej przygodzie na Morzu Czerwonym, mimo dzielącej
nas już wówczas pracy zawodowej, utrzymywaliśmy żywe kontakty. Jurka
przygoda z piórem i morzem rozwijała się przez następnych 20 lat. Pływał
dużo jako korespondent na statkach handlowych i rybackich, a także na wielu
jachtach, przeważnie jako oficer, chociaż mając już dawno właściwe predyspozycje, powinien był zrobić patent kapitana żeglugi wielkiej. Jak wszystkie
inne jednak, także ten proces egzaminacyjny był dla niego nieznośny – wykraczał poza jego możliwości.
W r. 1969 podczas rejsu w rejony podbiegunowe na Zawiszy Czarnym
otrzymał polarne imię Szczerb-Kaoson, a w trakcie dziennikarskiej podróży
dookoła świata na Ziemi Gdańskiej na chrzcie równikowym nawiązujące do
jego działalności zawodowej – imię Kałamarnica.
Liczne i dalekie rejsy statkami m/s Radom, Kopalnia Mysłowice, Generał Bem i trawlerem Osa na łowiskach Morza Północnego, wzbogacone niespożytym czytelnictwem Jurka, stanowiły kanwę i tworzywo wielu reportaży,
publikowanych najczęściej w „Świecie Młodych”, „Dookoła Świata” i w innych czasopismach.
Ma też na swoim koncie pisarskim kilka książek podróżniczych. Można
sądzić, że to jego działalność dziennikarska i podróżnicza przyczyniła się do
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wyboru Jerzego na Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Marynistów Polskich.
Nasza – już dawno pozazawodowa zażyłość, także w postaci wspólnych
wypadów turystycznych – jakby się ogrzała jego trzecim i wreszcie ostatnim
małżeństwem. Młodziutka plastyczka Teresa, czyli Tila, dała mu szczęśliwie
jego pierwsze dziecko – wspomnianą już Weronikę. Po powrocie ze świata
Żożo uczestniczył w poczynaniach założycielskich Bractwa Wybrzeża, którego też 03.06.1973 r. został członkiem założycielem z cyfrą 14 i w którego
działalności uczestniczył (nawet z pomocą Tili) do 7 maja 1983 r. Stopniowo,
trochę też chyba z powodu jego i moich często wielomiesięcznych wyjazdów
zagranicznych, nasze drogi się jakoś rozeszły. Nieco później ze słuchu i przelotnych spotkań doszły do mnie wieści o jego przesadnym i ciągle narastającym zapale dla niegdyś naszych wspólnych (czasem nawet obficie zakrapianych) biesiad.
Ostatecznie oddaliły nas jeszcze bardziej jego trudne do wytrzymania kłopotliwe wizyty, niepozbawione błysków inteligencji. Coraz gorzej znosiliśmy
jednak jego marudzenia nocne i dzienne, także telefoniczne. Stopniowo ten
zwyczaj Żoża stawał się też problemem jego kobiet – babci Tosi, żony Tili
i dojrzewającej córki Weroniki.
Zmarł samotnie w końcu lutego 2002 r. w swoim mieszkanku, przy czynnym telewizorze, z butelką pod ręką. Pozostała po nim sława zdobywcy Morza Czerwonego, mnogość przyjacielskich, zabawnych i interesujących wspominków, stos inteligentnych reportaży i ciekawe spostrzeżenia o ludziach
i krajach w postaci kilku mądrych książek. Mnie i mojej żonie pozostała też
ciepła zażyłość z jego nielicznymi bliskimi.
Przystojny i wysoki, zawsze z wzajemnością lubił dziewczyny i psy. Pod
koniec żywota zostało mu tylko smutne, samotne pijaństwo.
Weronika i B.K.K.(1)

95
Andrzej Cylejewski (cyfra 16)
W naszym Bractwie mam
cyfrę 16, którą noszę od
23 lutego 1974 roku. Znacznie wcześniej (4 lutego roku
1938) urodziłem się w Warszawie, a właściwie na ówczesnym przedmieściu Warszawy, które znajdowało się
poza administracyjną granicą
miasta. Obecnie jest częścią Woli i nosi nazwę Jelonki. Mój ojciec z teściem za
skromne oszczędności w 1933
roku kupili tam działkę i postawili dom, równie skromny
jak ich finansowe możliwości. Dom przetrwał szczęśliwie wojnę i obecnie po
kolejnych modernizacjach jest bardzo wygodny, z ogrodem, a mieszka w nim
mój starszy syn z rodziną. Ja mieszkam obok, w domu, który z przerwami
budowałem chyba piętnaście lat.
Historia mojego rodu, o którą dopytuje redaktor tego Dykcjonarza, nie jest
mi dokładnie znana. Rodzina pochodziła gdzieś z okolic Kazimierza nad Wisłą, Puław (Celejów?), ale wiem, że przeniosła się do Warszawy po Powstaniu
Styczniowym. Moje rodzinne nazwisko brzmiało Celejewski, a pierwszą osobą o nazwisku takim, jakie teraz noszę, był mój ojciec, gdyż ktoś się pomylił
przy wystawianiu jego metryki urodzenia, co zostało odkryte, kiedy ojciec
miał już ponad trzydzieści lat. Miał trzech braci i dwie siostry – wszyscy Celejewscy. Same kłopoty… Sądy, hipoteka… Nawet mój brat, starszy ode mnie
o dziesięć lat, nosił prawidłowe nazwisko – nosił, gdyż w wieku lat szesnastu
zginął w Powstaniu Warszawskim i zostałem jedynakiem. Moi rodzice, podobnie jak dziadkowie, byli prostymi ludźmi, ale z tendencją do niezależności
– jakiś warsztat, firma, taksówka.
Do szkoły podstawowej początkowo chodziłem na Jelonkach, gdzie codziennie podawano wszystkim po łyżce tranu (tą samą łyżką), ale od czwartej
klasy rodzina przepisała mnie do porządnej, ale nieco odległej szkoły przy
ulicy Bema. Tam, po ukończeniu (w roku 1949) klasy czwartej, „za wzorowe
sprawowanie i postępy w nauce oraz uspołecznienie” zostałem wyróżniony
książką autorstwa Kornela Makuszyńskiego pod tytułem Wielka brama. Jeżeli
ktoś nie czytał, to wielce polecam. Na obecne obyczaje czytelników trochę
za wiele opisów i przemyśleń autora, ale polszczyzna piękna. Rzecz o sierocie – chłopcu, który trafia w przedwojennej Gdyni na opiekunów, emerytów
o morskiej przeszłości, a potem jako uczeń na polski statek handlowy. Książ-
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kę przeczytałem kiedyś kilka razy, zacząłem kupować miesięczniki „Młody
Żeglarz” i „Morze”, z których dowiedziałem się, że w Gdyni działa Szkoła Jungów. Nie było mi sądzone tam trafić, mimo że złożyłem papiery, ale
rodzina stanowczo zaprotestowała. Trochę zbuntowany, zmieniłem zamiary
i chciałem po ukończeniu liceum iść do szkoły marynarki handlowej w Gdyni lub Szczecinie, ale przy gwałtownym sprzeciwie rodziny zmieniłem plany
i poszedłem na studia, nomen omen, na Wydział Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej.
Trochę pływałem kajakiem po Wiśle (Zalewu Zegrzyńskiego nie było),
zapisałem się do szkółki żeglarskiej w SWOS na Saskiej Kępie, później przeniosłem się do klubu Rejsy i po odpracowaniu chyba 200 godzin w sezonie
przy remoncie drewnianych Omeg, które trzymały się głównie dzięki warstwom lakieru, wziąłem w 1958 roku (czyli w wieku dwudziestu lat) udział
w rejsie po Mazurach, gdzie zdałem egzamin na stopień żeglarza. Jakież to
były inne Mazury! Pusto, czysto na brzegach, cicho, a łodzie kabinowe i motorowe można było policzyć na palcach jednej ręki.
Do Warszawy wróciłem z grupą studencką pośpiesznie kajakiem na
sławetny mecz w lekkiej atletyce Polska-USA. Cztery tygodnie na wodzie.
W tymże roku przed wakacjami kupiłem w sklepie sportowym na pl. Konstytucji mój pierwszy, doskonały śpiwór z koziej sierści, który przez lata wiernie
mi służył aż do roku 1978, kiedy go zamieniłem nieopatrznie w Afganistanie
(nie byłem tam jachtem!) na czapkę z lisa pustynnego.
Z czasem przeniosłem się do Żeglarskiej Drużyny Instruktorskiej Chorągwi Mazowieckiej ZHP, gdzie przydały się moje uprawnienia ratownika wodnego i obycie z wodą, a w roku 1964 uzyskałem stopień sternika jachtowego.
Jesienią tego samego roku zmieniłem pracę oraz zapisałem się na podyplomowe Studium Afrykanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, do czego mnie namówił nasz Brat i kapitan jachtowy Tadeusz Szostak. Przełom roku
1964 i 1965 spędziłem na obozie bojerowym w Giżycku. Lodu nie było, ale
spotkałem sporo sympatycznych ludzi, w wyniku czego zacząłem się udzielać
w WYC-u – klubie znanym głównie z budowy i wyprawy s/y Konstanty Maciejewicz. W pracy dogadałem się z szefostwem, że w miarę pilnych potrzeb
będę mógł otrzymywać bezpłatne urlopy. W wyniku tej umowy w marcu 1965
pojechałem na dwa tygodnie na narty do Szczyrku, w lipcu na rejs na Sawie
z Helu do Świnoujścia, później na miesiąc do Japonii na kongres esperantystów w towarzystwie nieobecnego już Brata Baniewicza i obecnego (oby
wiecznie) Brata Szostaka, a we wrześniu i październiku pod wodzą kpt. Szwykowskiego na przedłużający się zimny rejs (nie było co jeść ani pieniędzy na
zakupy) do Francji, co dało w sumie 3151 Mm praktyki morskiej w jednym
mokrym i sztormowym sezonie. W następnych latach żeglowałem po Bałtyku
i Morzu Północnym, tak że na koniec roku 1972 miałem wypływanych 10 400
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Mm i odwiedzonych wiele portów. Oczywiście, moim marzeniem było wzięcie udziału w długim rejsie gdzieś na cieplejsze wody, ale się nie złożyło.
Udzielałem się również w Warszawskim Okręgowym Związku Żeglarskim. Pamiętam że, aby na wzór innych miast zbudować jacht o dumnej nazwie Dar Warszawy, byłem autorem listu-apelu do potencjalnych sponsorów.
List miał być wydrukowany w liczbie, która wymagała sprawdzenia i zezwolenia na druk z urzędu cenzury na ulicy Mysiej. Nieopatrznie na samej górze
znajdowało się motto:
„W twardym, żeglarskim trudzie
hartują się ludzkie charaktery”
(gen. Mariusz Zaruski)
Skreślili „gen.”, reszta poszła.
W latach 1969-1970 żeglowałem po Zatoce Gdańskiej, w ramach wymaganej praktyki, na jachtach Merkury i Tauri, głównie z adeptami z WYC-u.
Pamiętne zdarzenia?
Przejście nocne przejście w złej pogodzie w 1965 roku przez kanał La
Manche i po raz pierwszy doświadczenie na pływach. Mocno znosi, a boje jak
pancerniki…
Na jachcie Jan z Kolna był nigdy nieużywany komplet awaryjnych lamp
pozycyjnych o zasilaniu naftowym. Nafta była, ale niestety, brakowało tzw.
„szkieł wewnętrznych” i po uruchomieniu, czego domagał się kapitan Szwykowski przed wyjściem z Gdyni, lampy straszliwie kopciły i stawały się bezużyteczne. W Brunsbüttelkoog, oprócz znaczących zakupów u Zerssena (oddzielna historia), powierzono mi misję zakupu owych szkieł wewnętrznych.
Poszedłem z jedną lampą i znalazłem firmę od zaopatrzenia statków (jej nazwy nie pamiętam) a tam zadzwonili do jakiegoś emeryta, który przyjechał po
pół godziny. Poszliśmy gdzieś na strych i po grzebaniu w skrzyniach dostałem
chyba ze dwanaście przedwojennych jeszcze „szkieł” za darmo. Pasowały
i nawet były w rejsie używane, kiedy padły akumulatory. Czasami kapitanowie mają rację.
Niesamowity przebieg: na jednym – powtarzam, jednym – halsie od wyjścia z portu w Helsinkach aż do główek Świnoujścia (kpt. Dacko, jacht Karaka). Jak nam pasowało zmienić kurs, tak wiatr się zmieniał. Jak na Bałtyk to
niewiarygodne!
Na którymś rejsie na Sawie z kpt. Szostakiem pewnego dnia wypadłem za
burtę. Zbierałem na baku spinakera, ale sternik za wcześnie wyszedł na wiatr
i pojechałem razem z żaglem, który jak głupek mocno pod sobą trzymałem,
nad wodę przed dziobem. Jako że dakron był śliski, spadłem do wody. W miarę jak Sawa się oddalała z poziomu widzenia tuż nad wodą coraz mniej łódki
widziałem – do tego momentu, że już nie widziałem głów załogi na pokładzie, czyli oni mnie też nie widzieli... Wtedy zacząłem się niepokoić. Jakoś
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mnie znaleźli, ale od tego zdarzenia nie bardzo już chciałem być kapitanem
jachtowym; ani bałtyckim, ani wielkim. Cóż, za mój wypadek byłby winien
kapitan...
W roku 1967 uczestniczyłem w kursie na sternika morskiego w Trzebierzy, szło mi wszystko doskonale, mógłbym uczyć, a nie słuchać, ale egzamin z manewrówki oblałem… Nie z mojej winy, tak myślę. A było to tak…
Akwen tuż przy Ośrodku, wiatr w porywach do 0,5 Beauforta, robię, na ile
wiatr pozwala, sprawnie manewry portowe, zwroty, kotwiczenia, cumowania.
Idziemy z szybkością w porywach do pół węzła na szerszą część Zalewu.
Egzaminator (kpt. hrabia Lolo Kraszewski) krzyczy: „Człowiek za burtą!”,
jeden z załogantów i jednocześnie kursantów skacze półnagi do zimnej wody.
Wyrzucam koło na cumie, staję w dryf i na łopoczących żaglach podchodzę
rufą po około dwudziestu sekundach do owego człowieka. Błąd – okazuje się,
że trzeba było zrobić „cyrkulację”. Na moją uwagę, że książkowa cyrkulacja
w tych warunkach pogody trwałaby dwadzieścia minut lub dłużej i człowiek
by mógł znacznie bardziej ucierpieć niż po dwudziestu sekundach, usłyszałem
odpowiedź: „Trzeba było robić klasycznie i nie dyskutuj ze mną”. Egzamin na
sternika morskiego zdałem jesienią roku 1968, w Gdyni, przed inną komisją,
ale ostatecznie przeszła mi chęć zostania kapitanem, nawet bałtyckim. W czasie manewrówki pękł fał grota i za burtę wypadło dwóch ludzi na raz. Uff!
Później nie zrezygnowałem całkowicie z żeglowania… W roku 1974 na
Roztoczu miałem przyjemność pożeglować „czysto” (zepsuty silnik) z Bratem i kpt. Kowalskim wzdłuż wybrzeży Bułgarii i Rumunii. Wbiło mi się
w pamięć kilka zdarzeń. Jacht stał od jesieni poprzedniego roku w porcie
(przypłynął z Polski) i trzeba było załatwić zgodę kapitanatu w Warnie na
wyjście w morze. Po inspekcji i sprawdzeniu, czy na jachcie jest silnik – ale
chwała Bogu bez sprawdzenia, czy sprawny – kazali przyjść po pismo następnego dnia. Zgoda była, ale na żeglugę do 1 mili od brzegu. Na moje zastrzeżenie, że to nierozsądne, zwłaszcza przy naszym zanurzeniu, dostałem
odpowiedź, że tylko takie zgody otrzymują żeglarze bułgarscy, gdyż póki nie
nauczą się żeglować na otwartym morzu, nie mogą dalej od brzegu odpływać.
Po długich pertraktacjach dopisali dwa zera i mogliśmy pływać do 100 mil
od brzegu! Turystycznie rejs był bardzo udany. Trafiliśmy, na przykład, na
lokalne święto, kiedy ludzie z ikonami w rękach, bosymi nogami chodzili po
czerwonych polanach i nic nie czuli. Część widzów gwizdała, ale nie chcieli
chodzić po żarze z portretem Żiwkowa.
Po rejsie pojechałem autobusem do Rumunii, gdzie z żoną, która szczęśliwie dojechała z Polski, w delcie i limanach Dunaju spędziliśmy dwa tygodnie
na dmuchanym pontonie i pod namiotem. W delcie mało widać – dookoła
trzcina na trzy metry. Jak w tunelu. Miejscowi w delcie – o dziwo – to głów-
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nie rosyjskojęzyczni starowiercy wygnani z Rosji jeszcze na początku XIX
wieku. Porządni ludzie.
W 1975 roku płynąłem na Roztoczu ze Szczecina do Helu. W 1990 roku
po Światowym Zafarrancho w Belgii popłynąłem do Anglii na jachcie s/y
Daughter w towarzystwie m.in. Braci Knabe i Lutosławskiego.
Chcę jednak powrócić do śródlądzia… W latach osiemdziesiątych pracowałem w Iraku i Libii, gdzie nie miałem wielu szans na żeglowanie. W 1984
roku przyjechała do mnie do Bagdadu rodzina w komplecie i umówiliśmy się,
że na moim najbliższym urlopie w kraju zabiorę dzieci na Mazury, ale pod warunkiem, że spełnią warunki jak przy egzaminie na kartę pływacką. Basen był
na miejscu i w następnym roku popłynąłem na rejs po Mazurach na jachcie
Nutka z załogą w postaci dwóch synów-pływaków pływających jak delfiny:
przedszkolaka i drugoklasisty. Ludzie nie mogli się nadziwić takiej załodze.
Bardzo mile wspominam ten czas, choć dzieci widzą to inaczej. W następnym
roku dołączyła na podobną wyprawę moja żona.
W Benghazi, w Libii, gdzie jest zbudowana piękna i świetnie wyposażona, ale nieczynna stocznia jachtowa, spotkałem dwóch miejscowych ludzi,
którzy chyba w latach siedemdziesiątych odbyli szkolenie żeglarskie w Trzebierzy. Jedyne, co wspominali, to wspaniałe polskie dziewczyny oraz ciastka
w sklepiku naprzeciw bramy Ośrodka. Z żeglarstwa nie kojarzyli niczego.
Po wyborach jesienią 1989 roku uwierzyłem, że w kraju będzie lepiej,
swobodniej, bogaciej – i wróciłem z Libii do domu. Kupiłem kanadyjkę,
przyzwoity namiot, bagażnik na dach samochodu i z chłopakami lub ich znajomymi spływaliśmy Rospudą, Czarną Hańczą, Wdą, Brdą, Biebrzą, Wisłą
i innymi rzekami, ale jakoś moim młodym przeszło – wolą damskie niż moje
towarzystwo. A kanadyjka wisi w garażu. Kilka razy byłem na żaglach na
śródlądziu: dwa razy Zalew Wiślany, kanał Elbląg-Ostróda, Jeziorak, Mazury
i kilka razy doprowadzenie łódki z Piszu do Zegrza. Dwa razy z synami (po
jednym), ale zwykle sam. Lubię tę trasę w przeciwieństwie do obecnych pazernych Mazur. Pomyśleć, że pierwszy raz ten szlak przepłynąłem pięćdziesiąt dwa lata temu…
Byłem kilka lat temu w ośrodku żeglarskim pod Rucianem. Spotkałem
tam Piotra Kowalskiego z towarzystwem. Kończyli jakiś rejs. My mamy wypłynąć za kilka godzin i chwała Bogu, bo kończy mi się doładowanie akumulatora telefonu. Idę do miejscowego baru, proszę o wetknięcie ładowarki do
gniazdka, biorę kufel piwa za 4 złote. Po godzinie sprawdzam naładowanie.
Trochę mało… Biorę drugie piwo za 4 złote. Po godzinie naładowanie, jeżeli
będę wyłączał telefon na noc, może być. Dziękuję, a pani przy bufecie mówi,
że za naładowanie należy się dwa złote. Mówię, że koszt energii pobranej nie
przekracza kilku, może kilkunastu groszy, a zarobiła na narzucie za dwa piwa.
Ona: „Wszyscy za naładowanie komórki płacą po dwa złote”. Wyjmuję dwa
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zety i wizytówkę i mówię: „Komórka jest na firmę. Proszę wystawić fakturę
VAT”. Ona: „Idź i utop się”.
Z „wycieczek” morskich byłem w 2003 roku na Morzu Czarnym z załogą
z miejscowego, ukraińskiego jachtklubu w Odessie na przybrzeżnym rejsie
w kierunku Krymu. Piękny akwen, polska łódka Conrad 30, fajne chłopaki,
ale oni nigdy w życiu nie odpływali dalej niż kilka mil od portu. Zwykle regaty
na redzie. Byłem z kolegą z Warszawy i po usilnych namowach i zakupieniu
zaopatrzenia na kilka dni popłynęliśmy na wschód od Odessy, do rezerwatu
przyrody, tak daleko, że nikt od nich z klubu jeszcze nie był. Nie dało ich się
przekonać np. na żeglugę w nocy. Niesamowite! Podobnie jak w Bułgarii,
gdzie nie wypuszczają żeglarzy na otwarte morze, dopóki nie nauczą się po
otwartym morzu żeglować.
Gadam znacznie później z Jurkiem Knabe. Mówi, że w lecie 2004 będzie
na Krymie na Bona Terra. Dołączyłem w Sewastopolu z moim kuzynkiem.
Łódka i załoga wyśmienite, tylko chęci do żeglowania a nawet zwiedzania
nie było. Przypłynęli z Malty, dokąd też wracali. Przez tydzień zrobiliśmy
47 mil.
Podobne wrażenia mam z rejsu po Cykladach w 2005 roku. Pierwszy raz
w życiu miałem na jachcie 55 stóp, swoją kajutę z własną łazienką i z ciepłą
wodą, ale przeżyć nie było. Wyjście z portu, wejście do portu, wynajęcie skutera (tanio!), objazd wyspy, kolacja, wino, gadki.
Marzenia: chciałbym popłynąć z Warszawy, Wisłą, Bugiem, do Brześcia, później „po przeniosce” w Brześciu, Muchawcem, Kanałem Królewskim,
Prypecią, Dnieprem, do Morza Czarnego, gdzie można też pożeglować przez
sezon. Byłem tam samochodem na zwiadach… Rzecz do załatwienia, gdyż
lokalnym władzom po upadku żeglugi zawodowej zależy na ruchu turystycznym. Szlak w całości nieprzepłynięty na tym samym kilu statku, jachtu, łódki,
z różnych względów, od pierwszej wojny światowej. Namawiam.

101
Bogdan Włodzimierz Dagajew (cyfra 17)
Urodzony w Warszawie
06.01.1930r. Całe życie mieszkałem w Warszawie, choć pod
różnymi adresami. W czasie
okupacji (1943–1944) byłem harcerzem Szarych Szeregów, a od 1 sierpnia 1944
walczyłem jako żołnierz Armii Krajowej. W Powstaniu
Warszawskim brałem udział
w Zgrupowaniu Żniwiarz
w Obwodzie Żywiciel na Żoliborzu. Po wojnie w 1948 r.
zdałem maturę i rozpocząłem
studia na Wydziale Lekarskim
Uniwersytetu Warszawskiego.
Dyplom uzyskałem w 1954 roku.
Od 1954 r. jestem sternikiem jachtowym. Żeglowałem na Jeziorach Mazurskich. W 1975 r. zatrudniłem się w Polskich Liniach Oceanicznych jako
lekarz okrętowy i na ms Dunin opłynąłem świat dookoła trasą Gdynia, Rouen,
Cristobal, Kanał Panamski, Auckland, Melbourne, Hobart, Sydney, Adelaide,
Perth, dookoła Afryki do Cardiff, Amsterdam, do Gdyni.
Ponownie w 1979 roku zamustrowałem, w tym samym charakterze i na
ms Domeyko odbyłem dwukrotnie rejs do Buenos Aires przez porty wybrzeża
Brazylii oraz Urugwaju do Gdyni.
Jako Brat Wybrzeża działam od 03.06.1973 r. z cyfrą 17. W Bractwie
przez jedną kadencję pełniłem funkcję Majordomusa. Bractwo uhonorowało
mnie dwiema białymi gwiazdami.
Zostałem odznaczony Orderem Odrodzenia Polski (Kawalerskim), Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym i wieloma innymi.
W latach 1980-81 byłem członkiem Solidarności. Od 1990 roku jestem
na emeryturze.
[Brat Dagajew nie wspomniał, że to jego mieszkanie było miejscem tajnych
spokań Bractwa podczas stanu wojennego w Polsce. Już po napisaniu a przed
opublikowaniem jego powyższego tekstu, odszedł na wieczną wachtę w dniu
24 kwietnia 2011 r. JK (2)]
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Od dnia 3.06.1973r. należy
do grona 24 współtwórców
Mesy Kaprów Polskich, odznaczonych za tworzenie
Mesy gwiazdą białą, a ponadto dwiema gwiazdami białymi
i jedną czerwoną. Wyróżniony
Medalem Bractwa Wybrzeża.
W latach 1997-2000 Kapitan
MKP. Od 25.10.2003r. Przewodniczący Komisji Dobrego
Porządku. W latach 20002007 Asesor Kapituły Nagrody Chwały Mórz. Żonaty,
żona Hanna fizyk pracowała
na Politechnice Lubelskiej, syn Rafał – jak ojciec – obrał również karierę
matematyczną.
Urodzony 21 października 1940 r. w Warszawie. Szkoły średnie i studia
matematyczne ukończył w Lublinie, a po studiach rozpoczął pracę w macierzystej uczelni – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie
pracuje do chwili obecnej jako profesor. Jest autorem trzech książek i kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny matematyki (analiza funkcjonalna).
Kazimierz Goebel to naukowiec znany na całym świecie i często zapraszany jako visiting professor na uniwersytety wielu krajów świata. Był Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Prezesem Polskiego
Towarzystwa Matematycznego.
Karierę żeglarską rozpoczął w ZHP w Lublinie. Położył duże zasługi dla
rozwoju harcerskiego żeglarstwa lubelskiego. Od 1968 roku Jachtowy Kapitan
Żeglugi Wielkiej. Przez szereg lat działał w Lubelskim Okręgowym Związku
Żeglarskim jako Przewodniczący Komisji Morskiej. Był członkiem Komitetu
Budowy jachtu Roztocze i w 1969 r. odbierał go ze stoczni. Prowadził dużą
liczbę rejsów morskich, głównie szkoleniowych, z załogami młodzieżowymi
i studenckimi. W 1976 r. dowodził jachtem Roztocze w rejsie dookoła Islandii. W latach dziewięćdziesiątych pływał też na dużych żaglowcach: Oceania
– jako I oficer; Fryderyk Chopin – jako zastępca Kapitana.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego”.
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Konrad urodził się w marcu
1929 r. w Warszawie. Jego rodzinę tworzyli: matka Maria,
ojciec Henryk i brat Wiesław.
Pierwszą żoną Konrada była
Teresa; z nią ma córkę Monikę. Kilka miesięcy przed
śmiercią doczekał się także
wnuka Macieja. W roku 1960
ożenił się po raz drugi; imię
drugiej żony – Zofia.
W czasie okupacji był aktywnym członkiem Szarych
Szeregów. Matka, wiedząc
o jego aktywności w organizacji, przed samym powstaniem (lipiec 1944 r.)
wywiozła syna do rodziny poza Warszawę. Do stolicy wrócił już po powstaniu.
Po wojnie, razem z m.in. Jurkiem Kowalkowskim (14), wziął udział
w zorganizowanej akcji zniszczenia pomnika Braterstwa Broni na Pradze.
Akcja nieudana, zakończona surową karą – więzieniem. Potem wojsko, ale
w karnej kompanii (praca w kopalni).
Po zakończonej służbie wojskowej kończy szkołę średnią. Ze swoją przeszłością nie zostaje przyjęty na studia. Pracowity, ambitny i odpowiedzialny.
Ostatnie pełnione przez niego stanowisko – dyrektor w Zakładach Piekarniczych „Lubelska”.
Żeglarstwem zajmował się od najmłodszych lat, uprawiał żeglarstwo turystyczne, regatowe i morskie. Ukoronowaniem pasji i zamiłowania do żeglarstwa było samodzielne zbudowanie jachtu o powierzchni 20 m kwadratowych
żagla. Nazwał go „Konside”. Pływał na nim do swojego pierwszego zawału
w 1970 r. Kiedy już nie mógł sam pływać, użyczał swojego jachtu kolegom.
Zmarł na ciężką chorobę serca 18 kwietnia 1976 r. w Warszawie.
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Urodziłem się w 1932r.
w Warszawie. Rodzicami moimi byli Stefan Mańkowski
i Halina z Kuryluków. Ojciec
był typowym człowiekiem
tego czasu: w 1918 r. zdał
maturę i wstąpił ochotniczo
do WP Batalionu Harcerskiego, a następnie, przeniesiony
do 1 pp Legionowego, odbył
wojnę
polsko-bolszewicką
i zakończył ją jako podchorąży. Od maja 1921 r. brał udział
w trzecim Powstaniu Górnośląskim w grupie destrukcyjnej „Wawelberg”. Podczas
okupacji działał w konspiracji i zakończył wojnę jako ppłk pseud. Mścisław.
Za wszystkie wojny odznaczony był Virtuti Militari V kl., Krzyżem Walecznych oraz innymi odznaczeniami. W okresie międzywojennym był bliskim
współpracownikiem Gen. Mariusza Zaruskiego w Komitecie Floty Narodowej, gdzie pełnił funkcję sekretarza. Z zawodu był dziennikarzem.
Moje żeglarskie życie rozpoczęło się w 1946 r. w Yacht Klubie Polski
w Warszawie. Jestem Kapitanem Żeglugi Wielkiej i instruktorem. Pływałem
na jachtach morskich od 1946 r., między innymi na Darze Żoliborza, Zewie
Morza, Jurandzie i wielu innych oraz na statkach rybackich. Do roku 1963
jako załoga, a następnie jako kapitan, przede wszystkim na budowanych przez
siebie jachtach Rajrewie i Marii po Morzach Bałtyckim, Norweskim, Północnym, Śródziemnym, Czarnym, po Atlantyku i Adriatyku.
Najmilej wspominam rejsy „krajowe” na Rajrewie z żoną i synem. Był
to czas, kiedy nie dostawałem paszportu, ale dawano kartę pływań morskich.
W ten sposób byłem po wodę pitną w Kenii, Marienhamn, Bergen, Lerviku
i wielu innych portach. Wszędzie mnie bardzo miło przyjmowano, nie wpuszczono mnie tylko do Dover i nie dano – niepotrzebnej zresztą – wody. O tym
strasznym przestępstwie wiedziała tylko Danusia Zjawińska.
Indywidualne budownictwo jachtowe to: drewniany mahoniowo-modrzewiowy szpigat długości 8,24 m Rajrewa konstruktora Amieta, drewniany mahoniowy szpigat, kecz Maria konstrukcji Wacława Liskiewicza, który po paru
latach sprzedałem Ludkowi Mączce, Rajrewa II laminowany slup dł. 10 m,
którym rozpocząłem działalność stoczniową. Zbudowałem kilkanaście kadłubów pod nazwą Wars, kilkadziesiąt laminowanych jachtów Mak 707 konstruktora Jaszczewskiego oraz dużą ilość małych łódek typu Piast. Budowę
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jachtów zakończyłem po wybudowaniu pierwszego domu, gdy odkryłem, że
to też miła zabawa (zakończyłem ją w 2004 r. budową 600 m2 dworu polskiego).
Jachty i domy były moją działalnością uboczną zaspakajającą ambicje
twórcze. Podstawowo zajmowałem się przez 40 lat chromowaniem technicznym. Prowadziłem w Piastowie i Pruszkowie warsztat rzemieślniczy, który
obecnie przejął mój syn Bartek. Byłem jeszcze przez 5 lat myśliwym.
Społecznie działałem w YKP w Warszawie, będąc przez wiele lat kapitanem Sekcji Żeglarstwa Morskiego i dorywczo udzielając się w innych organizacjach.
Za działalność morsko-żeglarską zostałem uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony Pracownik Morza”, Złotą Odznaką Honorową Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców, honorową
odznaką „Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego”, złotą odznaką YKP
i honorowym członkostwem YKP.
Bilans działania, jak myślę, wyszedł pozytywnie. Mam dwóch synów, posadziłem cały las drzew, zbudowałem 3 statki (dla siebie), 6 domów, 4 hale
przemysłowe (dla siebie). Do tego polowałem, uprawiałem caravaning, byłem
człowiekiem rozrywkowym i pomimo tego życie tak układałem, że zawsze
był czas na morze.
Wszystkie moje fanaberie były możliwe dzięki wsparciu żony Wandy,
która pilnowała dzieci, firmy, budowy, a jak trzeba było to nawet… malowała
jachty i domy i nigdy nie sprzeciwiała się gdy wymyślałem coś nowego. Pływała lub pozwalała.
Brat Mańkowski odszedł na wieczną wachtę dnia 27 czerwca 2010, przed
publikacją powyższego autorskiego tekstu.
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I cóż, że nie ma już białych
plam na mapie świata? Że ludzie przemierzyli już wszystkie
morskie szlaki? Jeszcze ciągle
są miejsca surowe i puste jak
niegdyś, a ślad pozostawiany za statkiem ginie przecież
nie od razu. Myśl go utrwali
i przekaże tym, którzy przyjdą potem, morze będzie wciąż
nieznane i obce, a przestrzeń
pusta i nietknięta. I można
wciąż od nowa odkrywać
świat, przeżywając go tak, jak
ten co wyruszył pierwszy.
D. Bogucki,” Gedanią”
za oba kręgi polarne.

Brat Dariusz Michał Bogucki, cyfra 22, urodzony w Warszawie w środku srogiej zimy Anno Domini 1927, czyli w porze roku najwyraźniej nie
pozostającej bez wpływu na jego morskie losy i preferencje. Żeglarstwo
morskie poznaje pod wodzą kapitana Orszuloka i od tamtej pory z rzadka tylko kursy jego jachtów bywają odchylone od północy. Aż do wyjątku
wielkiego rejsu Gedanii w latach 1975/76, kiedy pierwszy jacht pod polską banderą przekroczył północny i południowy krąg polarny. Jachtowy
kapitan żeglugi wielkiej od 1966 r. Ponad 100 000 mil morskich podczas
50 miesięcy spędzonych na morzu, w tym 10 miesięcy w strefach polarnych. Dziewięć dużych wypraw żeglarskich, z czego siedem jako kapitan.
Członek elitarnych klubów:
Bractwo Kaphornowców
Klub Polarny
The Explorers Club
Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich
Rejsy żeglarskie:
1964 jacht KISMET kapitan W. Orszulok. Dania, Szetlandy, Wyspy Owcze,
Islandia, Orkneje.
1969 jacht FREJA. Szwecja Orkneje, Islandia, Grenlandia.
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Pierwsze w historii polskiego żeglarstwa, a drugie w historii żeglarstwa światowego dotarcie do Zachodniej Grenlandii.
1971 jacht MESTWIN. Spitsbergen, wyspa Moffen.
Rekordowa szerokość geograficzna 80°05 N osiągnięta po raz pierwszy przez
polski jacht, drugi na świecie.
1971 jacht MESTWIN. Spitsbergen, Jan Mayen, Orkneje.
Pierwszy polski a drugi na świecie jacht, który dotarł do Jan Mayen.
1972 jacht OTAGO. Orkneje, Wyspy Owcze, Wschodnia Islandia.
1973 jacht MESTWIN. Wschodnia Islandia, Wyspy Owcze, Szetlandy.
1975-6 jacht GEDANIA. Wyprawa za oba Kręgi Polarne.
Pierwsza światowa wyprawa w której w ciągu czternastu miesięcy jacht Gedania dotarł za północne i południowe koła polarne, okrążył przylądek Horn
szlakiem najbardziej wysuniętym na południe.
Pierwsza polska wyprawa żeglarska do Antarktyki. Pierwsze żeglarskie sforsowanie przesmyku Laubeufa. Pierwszy polski jacht na wyspie Deception.
1978 jacht GEDANIA. Szwecja, Dania, Jan Mayen, Heymaey, Orkneje.
1981-2 jacht POGORIA kapitan K. Baranowski. Anglia, Wyspy Kanaryjskie,
Brazylia, stacja Arctowskiego (drugie polskie żeglarskie dotarcie do
Antarktyki)
(W rejsach, w których nie jest wymieniony kapitan, kapitanem był Dariusz
Bogucki)
Rejsy zawodowe:
1957 Rejs rybacki na lugrotrawlerze – Maskonur na Morzu Północnym
1961-2 Rejs naukowo-badawczy na trawlerze przetwórni Kastor na Atlantyk
Północny
1963 Rejs naukowo-badawczy na trawlerze przetwórni Weisskopf na Atlantyk Północny i Cieśninę Daviesa
1985-6 Rejs holownikiem oceanicznym do polskiej Stacji Arctowskiego na
wyspie Króla Jerzego.
Nagrody:
1965 Nagroda Conrada
1971 Nagroda Conrada, Rejs Roku i Srebrny Sekstant, Zasłużony dla żeglarstwa, zasłużony Gdańszczanin, zasłużony Stoczniowiec.
1972 Zasłużony działacz morza
1974 Nagroda Teligi
1976 Rejs Roku, Nagroda Conrada
1977 Zasłużony Ziemi Gdańskiej
1978 Żeglarz Dziesięciolecia
1984 Nagroda Teligi
1985 Złoty krzyż zasługi
2001 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
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Publikacje książkowe:
Islandzki Rejs
Do Brzegów Grenlandii
Gedanią za oba kręgi polarne
Jachtem na wody polarne
Zanim powrócimy
Podróż do brzegów ciszy
Ślady życia

Iskry, Warszawa 1970
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1973
Iskry, Warszawa 1976
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1983
maszynopis
Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin, 2009

Publicystyka żeglarska:
Reportaże i eseje w dziennikach i periodykach: polskich, angielskich i brazylijskich.
Programy radiowe i telewizyjne w Polsce, Kanadzie, USA, i Wielkiej Brytanii.
Doktor nauk technicznych 1978 r.
Projekty:
Prototyp pionowego wyciągu kutrowego
Pogłębiarka kubłowa, spalinowo elektryczna
Baza rybacka z kutrami na pokładzie
Statek badawczy spalinowo elektryczny
Jacht polarny Gedania
Statek ratowniczy
Prace teoretyczne:
Metoda optymalizacji napędu statków rybackich
Wielokryteryjny system oceny efektywności statków rybackich
Uogólniony system komputerowego projektowania statków
Geometria kształtu kadłuba
Publicystyka:
Referaty na kongresach w Polsce, Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA i w
ZSRR
Patenty:
Baza rybacka wyspowa o rozwidlonym kadłubie
Wnęka pokładowa do przewozu kontenerów
Działania społeczne:
1946-1949
Kapitan Sportowy KM „Wodnik”
1949-1952
Członek Zarządu YKP
1968-1974
Przewodniczący Komisji Technicznej GOZŻ
1970-1975
Członek Komisji Technicznej PZŻ
1978-1982
Kapitan Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża
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1985-1989
Od 2000 r.

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego LM
Grot Maszt Bractwa Kaphornowców

Przynależność klubowa:
1945-1946
Krąg Starszoharcerski”Wodnik”
1946-1949
Klub Morski „Wodnik”
1949-1953
Yacht Klub Polski
1956-1959
Klub Żeglarski PTTK
1959-1984
Yacht Klub Stoczni Gdańskiej
1985-1989
Liga Morska
1969
Bractwo Wybrzeża Mesa Kaprów Polskich
1976
Bractwo Kaphornowców
Brat Darek swoje dzieło i życie opisał w książkach. Miał talent pisarski,
wzmacniał wymowę swego pióra filozoficzną refleksją. Dwudziestego drugiego września 2002 roku tak zakończył swoją ostatnią książkę:
Ludzie, z którymi żyłem, pracowałem i marzyłem, pozostawili ślady
w moim życiu. Zdaję sobie sprawę, że nigdy nie jest to proces jednostronny.
A zatem i ja odcisnąłem ślad na ich życiu. Dobry, czy zły, nie wiem. Ufam, że
więcej pozostało po mnie śladów dobra.
D. Bogucki, Ślady życia

Dziesięć minut później odpłynął w ostatni rejs do, polarnego zapewne,
Hilo.
EM (73)
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Kazimierz Jaworski urodził
się 17 października 1929r.
w Augustowie, ale nie w tym
Augustowie, który wszyscy
znają, tylko w tym koło Brodnicy. W dodatku, na chrzcie
świętym otrzymał imiona Kazimierz, Jerzy i Krzysztof. Ale
niezbyt długo się nimi cieszył,
gdyż nazwano go po prostu
Kubą.
Na początku drugiej wojny światowej zostaje wraz
z rodziną wysiedlony do Krakowa – tam do roku 1961 staje się rdzennym krakusem.
Zajmuje go także organizacja tamtejszego żeglarstwa: jest jednym z założycieli Klubu „Cracovia”, działa w Krakowskim Yacht Klubie LPŻ, organizuje
Krakowski Okręgowy Związek Żeglarski, którego jest pierwszym prezesem,
a następnie szereg lat sekretarzem. Potem przenosi się na stałe do Szczecina
i tam już osiada. Żeni się trzy razy: pierwsza żona ma na imię Anna, a obie
późniejsze noszą imię Elżbieta. Synami, Tomkiem i Markiem, obdarzyły go
dwie: pierwsza i ostatnia.
Żeglarstwo zaczyna uprawiać w roku 1945 w Gdyni, gdzie też jakiś czas
mieszkał. Tam też uzyskuje pierwsze stopnie żeglarskie, uwieńczone w roku
1961 stopniem Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej. Przez cały ten czas
interesuje się głównie regatami: na Omegach i Finnach, na krakowskich Bagrach, na jeziorach, zalewach i zatokach. Ale coraz bardziej wciąga go morze.
Skutkiem tego jest ośmiokrotny tytuł mistrza Polski i związane z tym puchary
i medale w latach 1968-1977. Jako wykwalifikowany instruktor bierze także
udział w kursach żeglarskich. Jest m.in. jednym z twórców znanej z wysokiego poziomu Szkoły Trzebieskiej.
Gdzieś około połowy lat sześćdziesiątych rozpoczyna pracę w Szczecińskiej Stoczni Jachtowej imienia naszego (niestety, już wówczas nieżyjącego)
Brata Leonida Teligi (9). Jako konstruktor bierze udział w projektowaniu
i budowie jachtów seryjnych Taurus (prototyp Ogar) oraz specjalnych Polonez, Spaniel, Spaniel II i innych. Polonezem podbijał świat nasz Brat Krzysztof (3), a spaniele Kuba miał zawsze, i to zarówno jachty, jak i psy. Kiedy już
liście laurowe wieńców żeglarskiej chwały zaczęły powoli wysychać, Kuba
przeszedł na swoje. Zakładał dochodowe przedsiębiorstwa, wprawdzie nie
związane z żeglarstwem, ale dobrze prosperujące...
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U zarania wielkich, międzynarodowych sukcesów Kuby powstała legenda
czy podanie, a może i przekaz zdarzeń prawdziwych. W czasie regat nigdy nie
fotografował ani nie pisał. Natomiast zwykł był grywać na gitarze, dlatego
też zabiera ze sobą odpowiedni sprzęt. Pewnego razu zniszczył instrument,
z konieczności wylewając nim wodę z zęzy. No i wyciągnął z tego zdarzenia
morał pouczający dla wszystkich żeglarzy: nie zabierać na morze sprzętu luksusowego, ale koniecznie niezbędny (taki jak czerpak)! Z biurokracją też bywał na bakier. Ale przejdźmy do jego tytułów, do chwały międzynarodowej.
Jako wielokrotny morski mistrz Polski, w r. 1976 na Spanielu (11,50 m)
bierze udział w międzynarodowych regatach OSTAR na trasie Plymouth-Newport, w żegludze samotnej, zajmując bardzo wysokie 2 miejsce w klasie
Jester. W punktacji ogólnej jest na mecie trzeci. Wyróżniony przez organizatorów ówczesnej Operation Sail udziałem w uroczystościach 200-lecia Stanów Zjednoczonych otrzymuje z rąk Majora Chicago medal Honorary Citizen
of Chicago City. W Polsce zaś honorową nagrodę „Głosu Wybrzeża” – Rejs
Roku 1976 i Srebrny Sekstant od Ministra Żeglugi.
Ponownie honorową nagrodę „Głosu Wybrzeża” Rejs Roku 1977 i Srebrny Sekstant, a więc najwyższe wyróżnienia w polskim żeglarstwie, otrzymuje
Kuba za zajęcie 2 miejsca w regatach MINI-TARS 1977. Tym razem płynie
pod banderą francuską, na Spanielku (6,5 m). Międzynarodowa stawka zawodników jest bardzo wysoka, zaś zawody zdecydowanie prestiżowe. Trasa
wiedzie z Penzance (GB), przez Teneryfę (Wyspy Kanaryjskie), na Antiguę
(West Indies). Jak na żeglugę samotną – też wymagająca.
W latach 1978-79 jest chiefem na r/v Mazurka, zbudowanym w Polsce
jachcie milionera Johnsona, zaprzyjaźnionego z Polakami poprzez żonę a dowodzonym przez obecnie już naszego brata Andrzeja Drapellę (89). Wszystko
w rodzinie. Kuba bierze udział w dwóch rejsach Mazurki z Florydy na Morze Śródziemne, do portów Włoch, Grecji, Turcji, Francji, Monaco, Hiszpanii
i Maroka.
I jeszcze raz otrzymuje nagrodę „Głosu Wybrzeża” – Rejs Roku 1980, za
zajęcie 6 miejsca na mecie w regatach OSTAR 80, na siedemnastometrowym
Spanielu II, oczywiście znów w regatach samotników. Trasę przebywa w ciągu mniej niż 20 dni, co było wówczas najlepszym czasem jednokadłubowców.
Na mecie jest przed Kubą tylko pięć wielkich katamaranów i trimaranów.
W roku 1981 zaproszony do udziału w polsko-włoskiej załodze jako skiper regatowy jachtu Stormvogel potwierdza swoją klasę, odnosząc kolejny
sukces: w regatach dookoła Malty bije rekord trasy ustanowiony przez American Eagle.
Nawet ostatni z większych wyczynów Kuby był swego rodzaju wartym
odnotowania sukcesem: oto w roku 1985 Agencja Morska powierza mu przeprowadzenie z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich, przez Wyspy Zielonego
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Przylądka i Antyle Holenderskie, do Freeport na Bahamach (a więc przez cały
Atlantyk) m/v Nostalgię. Jest to duński drewniany kabotażowiec o długości
ok. 40 m, zbudowany w roku 1942, kupiony na złomowisku i oddany do remontu w Polsce, z trzema masztami i barem na 48 osób. Ze Szczecina do Las
Palmas doprowadziło go wcześniej kolejno czterech kapitanów. Każdy wraz
ze swoją załogą uciekał, nie czekając na wynagrodzenie, w pierwszym porcie, do którego udało mu się zajść. Jacht pozostawał w coraz gorszym stanie,
praktycznie bez map i pomocy nawigacyjnych. Z niepewnymi kompasami,
popsutymi radarami i bez logu.
Jedynym prawdziwym opiekunem tego wraku był jego mechanik. Pozbierał on swoich znajomków po miejscowych dyskotekach, opróżnili zęzy
(a było co pompować – średnio 8 ton na dobę) i ruszyli na podbój oceanu.
Byli i tacy, którzy chcieli już na oceanie uciekać na tratwach ratunkowych, ale
okazało się, że to tylko rdza i dziury. Więc dopłynęli. Nawet w planowanym
czasie, tyle że armator wydawał się tym rozczarowany. Statek był dziwnie
wysoko ubezpieczony.
I to było rozstanie Kuby z wielką wodą. Pozostały puchary, dyplomy, medale oraz trzy białe i dwie czerwone gwiazdy Bractwa Wybrzeża. A także
wyraz pamięci żeglarskiej społeczności – Kaperski Topór Bojowy.
Opracował Bolesław K. Kowalski (1) na podstawie wcześniejszej redakcji
Brata Leszka Sołtysika (79)
Brat Kazimierz Kuba Jaworski zmarł w Szczecinie 8 lipca 2005 roku.
Oprócz honorów wyszczególnionych już w powyższym tekście zgromadził
następujące wyróżnienia:
• Oficerski Krzyż Orderu Odrodzenia Polski
• Złote odznaki „Zasłużonego Pracownika Morza”
• Odznaczenie „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego”
• Odznaczenie im. Janka Krasickiego
• Złoty Medal „Za Wybitne Osiągnięcia Sportowe”
• Medal „Mistrz Sportu”
• Medal Bractwa Wybrzeża
• Medal „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”
Mimo że podczas rejsów nie pisał – pozostawił dwie książki swojego autorstwa:
• 11.40 do Newport – o swoim udziale w samotnych regatach atlantyckich;
• Sam żegluj – podręcznik dla młodzieży.
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Ósmego sierpnia 1923r. we
Lwowie urodził się Bogumił Stanisław, nieco później
– jachtowy kapitan żeglugi
wielkiej XX wieku z bardzo
wysoką IV lokatą, cieszący
się sympatią i poważaniem
całej żeglarskiej Polski. Bibek
był trzecim z czterech braci tej licznej rodziny żyjącej
w okolicach Grodeckiej Rogatki we Lwowie. Siostry były
trzy: Elżbieta, Teresa i Hanna.
Całkiem spora rodzinka.
Najstarszy, Michał, podchorąży rezerwy piechoty, po
wkroczeniu bolszewików do
Lwowa aresztowany, a następnie wywieziony na Sybir. Wcielony do armii
gen. Andersa przechodzi cały szlak bojowy. Bierze udział w bitwie o Monte
Cassino jako dowódca czołgu. Po wojnie pozostaje w Anglii, gdzie zakłada
rodzinę.
Nieco tylko młodszy brat Adam studiuje weterynarię, repatriowany do
Gliwic, kończy studia we Wrocławiu. Wkrótce umiera na wylew krwi do
mózgu.
Najmłodszy, wówczas 19-letni Krystian Jan, jako żołnierz Armii Kościuszkowskiej, poległ w Bitwie o Berlin.
Średni – Bibek – żołnierz Armii Krajowej w sieci kontrwywiadu, pseudonim Brzoza podchorąży w tajnej podchorążówce Armii Krajowej we Lwowie.
Był jednym z podchorążych, którzy ukończyli 30 kwietnia 1944 r. szkolenie
i otrzymali nominację 3 maja 1944 r. Ujęty w Jarosławiu, wywieziony do cieszącego się najgorszą sławą gułagu Borowiczki (na wschód od jeziora Ilmen),
po 18 miesiącach katorgi zwolniony, odnalazł rodzinę w Gliwicach.
Kończy studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Śląskiej. Początkowo pracuje na uczelni, by przez resztę życia zawodowego być zatrudnionym w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Robi doktorat, pisze podręczniki, wykłada na uczeniach (Gliwice, Opole). Zakłada katedrę spawalnictwa
w wyższej uczelni na Kubie (Hawana).
Z żeglarstwem rozpoczął romans bardzo wcześnie, nad jeziorem Narocz.
Stopień żeglarza jachtowego zdobył w 1939 r. na trzy dni przed wybuchem
drugiej wojny światowej. Od roku 1940 był członkiem Yacht Klubu Woje-
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wódzkiego Komitetu Kultury Fizycznej we Lwowie. Tam zdobył stopień sternika jachtowego II klasy.
Od roku 1946 zostaje członkiem – założycielem Akademickiego Klubu
Morskiego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1949 r. zdobywa stopień kapitana jachtowego, a stopień jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej
otrzymuje już w 1957 r.
Dowodził kilkudziesięciu jachtami. Pod jego dowództwem żeglowało
przeszło 1000 adeptów sztuki żeglarskiej. W latach 50 pływał na jachtach
Orion i Witeź II, zaliczając port Lulea w głębi Zatoki Botnickiej. Okrąża Wyspy Brytyjskie w 1964 r. Na s/y Conrad płynie do Narviku i na Wyspy Owcze,
a następnie zalicza Casablankę i Wyspy Kanaryjskie. W r. 1977 prowadzi Carbonię w II i III etapie na Kubę i w rejon Morza Karaibskiego. Za rejs ten na
trasie Hawana – Isla Muheres – Grand Canaria – Jamajka – Wyspy Bahama
– Wyspy Azorskie – Szczecin, w którym przebył 8 239 Mm, otrzymał wyróżnienie Rejs Roku 1977.
30 września 1984 r. na s/y Jan z Kolna z ośmioosobową załogą (w tym
4 speleologów) wypłynął z Gdyni, rozpoczynając czteroetapową wyprawę do
Meksyku i na Kubę Żeglarskiego Klubu Morskiego w Katowicach. W czasie
wyprawy wszedł do portów: Meltenord, Brünsbuttel, Vigo, Lisbona, Las Palmas, Ford de France, Santiago de Cuba. W Veracruz zakończył pierwszy etap
wyprawy. Przebyto łącznie 8 809 Mm.
Wyrazy uznania dla jego morskich dokonań stanowią najwyższe laury
żeglarskie w Polsce w postaci różnych nagród i wyróżnień: otrzymał wyróżnienia w konkursie „Głosu Wybrzeża” – Rejs roku 1984. Jest również laureatem II Nagrody Honorowej Rejs Roku 1992 za wspaniałą postawę w regatach
Columbus 92. Także za rejs na jachcie Nitron dookoła Islandii i na wyspę Jan
Mayen otrzymał ex aequo z Mieczysławem Siarkiewiczem Nagrodę Honorową Rejs Roku 1994. 9 marca 1985 r. Sejmik KOZŻ nadał mu tytuł Członka
Honorowego. Z kolei 2 maja 1995 r. godność Członka Honorowego nadał mu
XXXVI Sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego. Jako Brat Wybrzeża Mesy
Kaprów Polskich wyróżniony został także 2 gwiazdami białymi i dwiema
czerwonymi oraz Medalem tegoż Bractwa.15.08.1995 r. przyznany zostaje
mu w Londynie Medal Wojska Polskiego, jak również Krzyż Armii Krajowej.
Ministerstwo Żeglugi przyznaje mu Krzyż Zasługi – Srebrną i Złotą Odznakę
„Zasłużony Pracownik Morza”.
Pozostała po nim także garść wspomnień z tych najdawniejszych początków polskiego powojennego żeglarstwa – zbiór esejów pt. Impresje spod żagla.
Zmarł 28 marca 2004 roku.
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Urodziłem się 1 lutego 1925r.
w Katowicach. Ojciec, Wincenty Bógdoł, urodzony 18.
07.1893 r. w Nowej Wsi koło
Wielkich Strzelec (Opolskie),
brał udział w pierwszej wojnie światowej jako pionier
w armii pruskiej na froncie
francuskim. Po powrocie
z niewoli francuskiej wyuczył
się zawodu cieśli i pracował
w tym zawodzie do wybuchu
kolejnych Powstań Śląskich,
w których brał czynny udział.
W trzecim Powstaniu Śląskim służył jako wachmistrz w Polskiej Policji Plebiscytowej, skąd w 1921r.
przeszedł do służby w Policji Województwa Śląskiego, gdzie uzyskał stopień
przodownika. W drugiej wojnie światowej, po napaści Związku Radzieckiego
na Polskę, był więziony w Ostaszkowie, a następnie zamordowany w Twerze
przez NKWD w 1940 r. Pochowany na polskim cmentarzu w Miednoje.
Matka Marta – urodzona 04.01.1898 r. w Ochojcu koło Katowic, córka
nadgórnika kopalni Wujek Franciszka Spernola – zajmowała się domem. Po
wybuchu wojny w 1939r., gdy zabrakło Ojca, musiała włożyć dużo wysiłku,
by przeżyć i wychować swych 2 synów. Zmarła 20.10.1964r.
Brat Jan – urodzony 03.07.1930r. w Katowicach – aktor scen polskich
(Grudziądz, Lublin, Szczecin, Sosnowiec, Katowice). Grał również czołowe
role w kilkunastu filmach polskich, szczególnie u Kazimierza Kutza, w filmach o tematyce górnośląskiej. Obecnie na emeryturze, grywa okazjonalnie
w filmach i na scenie. Również żeglarz – sternik jachtowy; posiada własny
jacht na Mazurach. Ożeniony z aktorką Barbarą Chrypiak, mają syna Mariusza – informatyka.
Żona (jedyna) Stefania z domu Nowak, urodzona 27.05.1936r. w Katowicach. Po ukończeniu Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie, solistka
baletu w Polskim Zespole Tańca w Warszawie, Państwowej Operze Śląskiej
w Bytomiu oraz nauczyciel tańca klasycznego w Państwowej Szkole Baletowej w Bytomiu i pedagog, choreograf w Państwowym Teatrze Rozrywki
w Chorzowie oraz w sekcji Gimnastyki Sportowej Klubu Sportowego „Start”
Katowice. Ślub nasz odbył się 26 lutego 1965 r. w Katowicach.
Od 1931r. uczęszczałem do Szkoły Wydziałowej w Katowicach, po ukończeniu 6 klasy przeszedłem do Gimnazjum i Liceum im. Kopernika w Katowicach. Do wybuchu wojny ukończyłem drugą klasę. W okresie okupacji
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pracowałem jako robotnik w Gliwickich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (do końca sierpnia 1943r.) oraz byłem członkiem grupy dywersyjnosabotażowej „Birkuty” działającej w ramach Polskiego Związku Wolności. Za
działalność konspiracyjną na terenie i dla Górnego Śląska zostałem odznaczony 01.01.1949r. Śląskim Krzyżem Powstańczym. Działalność konspiracyjna
na terenie Śląska w czasie drugiej wojny światowej była symbolicznie uznawana za czwarte Powstanie Śląskie.
We wrześniu 1943r. zostałem przymusowo wcielony do armii niemieckiej,
gdzie kontynuowałem swą działalność konspiracyjną, dostarczając uzyskane
materiały wywiadowcze do grupy „Birkuty” w Katowicach oraz do członka
naszej grupy, mojego kuzyna Wojciecha Bógdoła pseudonim Sowa, który będąc w armii niemieckiej w Norwegii, miał powiązania z norweskim ruchem
oporu i polskimi służbami w Londynie. Niestety, został jednak nakryty przez
Niemców i rozstrzelany.
Przebieg służby wojskowej:
Okres rekrucki w Malines (Belgia): 25.08.1943-7.10.1943r.
Przemianowanie jednostki w 1. Pułk Lotnictwa do zadań specjalnych
(ochrona budowanych wyrzutni pocisków V-1 i V-2) – okres: 18.10.194330.10.1943r.
– Szkoła Pilotażu Lotnictwa w Oleśnicy koło Wrocławia (naziemna służba
techniczna) – okres: 01.12.1943-30.04.1944r.
– Szkoła Morska Lotnictwa (tak, istniała taka, wymyślił ją Göring, aby
jednostki jemu podległe wyławiały z morza zestrzelonych lotników),
przewidywana funkcja: motorzysta na jednostce ratowniczej. Szkoła
mieściła się w dużym ośrodku szkoleniowym w Lobbe na wyspie Rugia. Oprócz dwóch żeglarskich statków szkoleniowych (wielkości Zewu
Morza oraz Iskier), olbrzymia ilość jachtów mieczowych i balastowych
– od „Olimpijki 36” do dwumasztowych jachtów balastowych – okres:
01.05.1944-14.08.1944r. Pod koniec pobytu w Szkole Morskiej zostałem oddelegowany na 2-tygodniowy kurs nurków do Wilhelmshaven do
bazy szkolenia załóg łodzi. W ww. Szkole Morskiej zakosztowałem po
raz pierwszy żeglarstwa, które obok szybownictwa (posiadałem licencję
pilota szybowcowego) stało się pasją mego życia.
– Przeniesienie do piechoty do 295 Pułku Grenadierów. Brak samolotów,
jednostek pływających, czołgów oraz piechoty spowodował takie roszady. Moja jednostka została przeniesiona na front zachodni niedaleko granicy belgijskiej w rejon Schnee Eifel. W pierwszym dniu ostatniej wielkiej ofensywy niemieckiej w Ardenach w dniu 17.12.1944r. zostałem
ranny odłamkiem pocisku artyleryjskiego, co spowodowało zdruzgotanie prawego ramienia. Przewieziony zostałem do II lazaretu wojennego
w Luneburgu. Miałem duże szczęście, że dostałem się w ręce bardzo
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dobrych lekarzy, gdyż najprostsze i najbardziej popularne postępowanie
w takich przypadkach to amputacja ręki i powrót do domu. Na moje
prośby i błagania odstąpiono od tego i mimo sześciu krwotoków z rany
(duży odłamek kości przebił jedno z istotnych naczyń krwionośnych)
i bez amputacji nie można było tego naczynia podwiązać. Jedyną nadzieją
było samoczynne zasklepienie się wspomnianego naczynia. Na szczęście
tak się stało i obyło się też bez skomplikowanej plastyki kostnej. Dziwnym trafem najdłuższy z odłamków samoistnie połączył obydwa końce
ramienia. Pozostał jeszcze problem zniszczonego nerwu radialis, przez
co nie mogłem podnosić ręki i palców – mogłem je tylko zginać. Wtedy
szef zdecydował się na bardzo rzadko wykonywaną operację Perthesa.
I tak po przewierceniu kości przedramienia przeprowadzono ścięgna (te,
które zginają rękę w przegubie i przebiegają w dolnej stronie ręki) na
górną stronę ręki i połączono ze ścięgnami palców. Przegub ręki usztywniono.
Po pobycie w szpitalu od 21.12.1944 do 29.05.1946r. (17 miesięcy), mimo
braku jakichkolwiek wiadomości o losach mojej rodziny, postanowiłem wrócić do kraju. Po pobycie w obozie przejściowym w Wolfsburgu od 30.05 do
21.06.1946 r. przyjechałem do Katowic. W naszym starym mieszkaniu zastałem matkę i brata – o ojcu brak było jakichkolwiek informacji.
W Katowicach rozpocząłem pracę w Oddziale Okręgowym „Społem”,
kontynuując równocześnie naukę w Państwowym Liceum i Gimnazjum dla
Dorosłych w Katowicach. Po uzyskaniu w 1948 r. świadectwa dojrzałości wyjechałem do Szczecina, gdzie rozpocząłem studia na Akademii Handlu Zagranicznego. Z uwagi na zły stan zdrowia i trudne warunki materialne zmuszony
byłem, po wysłuchaniu pierwszego roku, zrezygnować z dalszych studiów.
W Szczecinie pracowałem jako starszy referent w Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, skąd następnie zostałem przeniesiony jako instruktor kulturalno-oświatowy do Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych. Po przeniesieniu do Spółdzielni Spożywców „Robotnik” pełniłem funkcję kierownika świetlicy, a później starszego referenta
organizacji pracy i płacy.
W roku 1952 wróciłem do Katowic, gdzie objąłem stanowiska planisty
kosztów i starszego technika planowania produkcji. W 1963r. zostałem przeniesiony służbowo do PTTK – pracowałem tam aż do chwili przejścia na
wcześniejszą emeryturę, jako inwalida wojenny z 65% inwalidztwa.
W czasie pobytu w Szczecinie wstąpiłem do Akademickiego Związku
Morskiego – uzyskałem tam stopień żeglarza (1949). Po powrocie do Katowic wkroczyłem w szeregi Ligi Morskiej, przekształconej w Ligę Przyjaciół
Żołnierza, gdzie zdobywałem kolejne uprawnienia żeglarskie. Od 1954r. moja
działalność społeczna w żeglarstwie skoncentrowała się w PTTK. Z biegiem
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czasu działałem na wszystkich szczeblach tej organizacji – w Zarządzie Głównym, Zarządzie Okręgu i Oddziału. Najwięcej satysfakcji dawała mi praca na
szczeblu najniższym – Koła czy Klubu, gdyż tam efekty pracy wydawały się
namacalne i konkretne. Tak było też w przypadku Turystycznego Klubu Żeglarskiego PTTK „Tramp”, który powstał z mojej inicjatywy w 1955r. – byłem jego Komandorem do 1968r. Byłem inicjatorem i realizatorem budowy
klubowego ośrodka żeglarskiego nad jeziorem Pogoria.
W 1957r. zorganizowałem pierwszy śląski rejs pełnomorski na s/y Zew
Morza, w którym wzięło udział 32 uczestników. Również na Zewie Morza
udział w rejsie na Expo 58 wzięło 32 uczestników. Byłem inicjatorem budowy pierwszego śląskiego jachtu pełnomorskiego s/y Karolinka, na którym
zorganizowano od 1961 do 1965r. wiele rejsów krajowych i zagranicznych.
Dla przedłużenia sezonu eksploatacyjnego 1966 r. Karolinka, jako pierwszy
polski jacht, została przetransportowana do Jugosławii, gdzie do 1973r. zorganizowano na Adriatyku wiele ciekawych rejsów.
Wiele uwagi poświęciłem ogólnie dostępnemu szkoleniu na stopień żeglarza. Za najlepszy model szkolenia uznano dochodzący kurs teoretyczny
w Katowicach oraz 5-dniowe szkolenie praktyczne w formie zgrupowania na
Pogorii (tradycyjnie w okresie Bożego Ciała) zakończone egzaminem.
Skoncentrowałem się głównie na propagowaniu walorów żeglarstwa
w środowisku górniczym, udostępnianiu go górnikom i członkom ich rodzin.
Ukułem hasło „Pracujesz pod ziemią – odpoczywaj pod żaglem”. Zainicjowałem powstanie Górniczego Klubu Żeglarskiego PTTK „Gwarek”, który działał poprzez sekcje zakładowe we wszystkich kopalniach i zakładach ZZPW.
Byłem wicekomandorem (tym od roboty) od powstania „Gwarka” do mego
przejścia na emeryturę oraz inicjatorem budowy Górniczych Ośrodków Żeglarskich w Rynie (nad jeziorem Ryn) i w Tresnej Zarzeczu nad Zalewem Żywieckim. Ośrodki te dysponowały odpowiednią ilością dobrze wyposażonych
jachtów śródlądowych, co umożliwiało organizowanie szkolenia na stopnie
żeglarza i sternika jachtowego oraz dwutygodniowych rejsów na akwenie
Wielkich Jezior Mazurskich.
Dla spopularyzowania żeglarstwa morskiego zorganizowałem w kopalniach ZZPW spotkania z naszymi wybitnymi żeglarzami: Leonidem Teligą,
Teresą Remiszewską i Krzysztofem Baranowskim.
Byłem inicjatorem i realizatorem budowy jachtów morskich: s/y Gwarek,
s/y Bolek, s/y Lolek, s/y Karlik, s/y Silesia, s/y Oskard, na których zorganizowano wiele ciekawych rejsów zatokowych oraz morskich na Bałtyku, Morzach Północnym i Śródziemnym i Adriatyku.
Przejście na emeryturę i czas wolny z tym związany pozwoliły mi na poświęcenie jeszcze więcej uwagi na działalność organizacyjną w żeglarstwie.
Mogłem dopracować i zrealizować pomysł przerzucenia pewnej ilości jachtów
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(śląskich klubów) na Węgry nad jezioro Balaton i organizowania tam dwutygodniowych rejsów żeglarskich. Przemawiały za tym następujące fakty:
− ze Śląska jest bliżej nad Balaton niż na Mazury;
− istniała możliwość wydłużenia sezonu żeglarskiego do 5–6 miesięcy (od
maja do października);
− występowały ciekawe walory turystyczno-krajoznawcze „węgierskiego
morza”;
− istniały bardzo korzystne warunki ekonomiczne, możliwość zakupu i zaopatrzenia w WRL.
Realizacja tego zamierzenia była możliwa dzięki moim długoletnim kontaktom, znajomościom i przyjaźniom z żeglarzami węgierskimi.
Organizatorem Akcji Balaton byli GTZK PTTK „Gwarek”, katowicki
OZŻ i Biuro Turystyki Żeglarskiej PTTK. Po trzech latach trwania imprezy
wzięło udział 2167 uczestników. Za inicjatywę, zorganizowanie i prowadzenie
Akcji Balaton otrzymałem nagrodę specjalną Przewodniczącego GKKFiT.
Posiadając uprawnienia pilota wycieczek zagranicznych I klasy, prowadziłem w tym okresie również wiele wypraw zagranicznych po całej Europie.
Wiosną 1989r. stan mojego zdrowia uległ znacznemu pogorszeniu, tak że
z początkiem maja wylądowałem na przeszło miesięczny pobyt w szpitalu.
Stwierdzono bardzo silną anemię i bardzo wysokie ciśnienie. Mając możliwość (jako inwalida wojenny) skorzystania z leczenia w RFN – postanowiłem
z końcem 1989r. wyjechać dla dalszego leczenia do Niemiec, zakładając, że
pobyt tam potrwa 12–18 miesięcy. Niestety, choroby mnie pokochały i musiałem się nauczyć z nimi żyć, przy stałej, niestety w tym również szpitalnej,
pomocy.
Każdego roku 17 września przy grobie Nieznanego Policjanta odprawiana
jest uroczysta msza polowa ku pamięci tych, którzy oddali życie za Ojczyznę,
pomordowani w Miednoje przez NKWD w roku 1940. Dla mnie udział w tej
uroczystości stanowi wielkie, pełne wzruszenia wydarzenie. Organizatorem
owych obchodów jest Rodzina Policyjna 1939, której jestem członkiem, a mój
brat Jan aktywnym działaczem.
1 lutego 2005 r. odbył się jubileusz 80 lat mojego żywota. Bardzo wzruszająca i fajna impreza, dająca mi możliwość spotkania z bliskimi mojemu
sercu, a jednym z głównych gwiazdorów był I Sztorman Mesy Kaprów Polskich - Eugeniusz Moczydłowski.
Załącznik do opowieści Franciszka Bógdoła.
Naj sam przód muszą Cie przeprosić, że moja ślonsko gotka nie bydzie
taka akuratno jak Twoja, ale skuli tego, że ja jest Hanys ino po Cilce – mojej
mamie. Zaś po Jonku – tacie – jo jest Gorol. To tyż mi przeboc!
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Kochane Gorole i szanowne Hanysy, coście się tu na tyj sali zebrali, żeby
uczcić jubileusz naszego Francika Bógdoła.
Chce wom dziś pedzieć, jak to richtich z Francikiem było. A było tak.
Jak roku pańskiego 1924 przyszoł maj, słónko zaczyno przygrzywać
i ptaszki zaczyny śpiwać, Marta i Wicek Bógdoły, co się nidawno byli hajtnyli,
wyszli się na spacer do parku Kościuszki. Szpacerowali se po tych alyjkach,
za łapki się trzymali, a łosprowiali se do uszek różne słodkie słówka. Jak się
ściemniyło, siedli się na ławka, zaczynali się ściskać a całować, aż przyszła
im ochota na ta… no wiecie… miłość. I tak się baraszkowali a baraszkowali
do ciemnej nocy!
A widział to Ponbócek, straśnie się zgniwał i pedzioł: „Wy, pierzińskie
gizdy. Nie możecie tego w doma robić, ino w parku! Jo wos muszą ukarać!”.
Myśloł i myśloł. Przez dziewińć miesiecy tak myśloł. Aż w końcu zrobił
tak: w srogo zima, 1 lutego, gynał łosiemdziesiąt lot tymu, podciepnół im na
utrapienie małego Francika. Mieli z nim a mieli łostuty, ale trza im to przyznać, że wychowali go na blank gryfnego synka i szykownego karlusa.
Francik mioł ino jedno wada: coś mu się na gowa żeglarstwo ciepnyło.
Ale to widać rodzinne, bo jego brat Janek tyż został żeglarzem. l łod kiedy Francikowi ta choroba prziszła, tego nie pamiyntajom najstarsze Hanysy.
Ale już pieńćdziesiąt lot tymu w ksionżkach napisali, że w 1955 r. Francik
był członkiem Plenum Sekcji Żeglarstwa Wojewódzkiego Komitetu Kultury
Fizycznej w Katowicach, przewodniczącym Okręgowej Komisji Turystyki
i sekretarzem Prezydium Sędziów. Musioł być już pierzińsko chory!
Po tym ta choroba jeszcze się zaczyno nasilać: był członkiem władz Katowickiego Okręgowego Zwionsku Żeglarskiego aż do 1989 r. Był tam Przewodniczoncym Kolegium Sędziów, Przewodniczoncym Komisji Turystyki
Morskiej, Przewodniczoncym Komisji Dyscyplinarnej, ale najczęścij wiceprezesem.
Naszego Hanysa dostrzegli tyż Gorole z Warszawy i wzieli go do Zarządu
Głównego Polskiego Zwionsku Żeglarskiego – był człónkiem tego Zarzondu
w latach 1979-87. Przez wiele lot pełnił tyż różne funkcje, w tym wiceprzewodniczoncego Sekcji Żeglarstwa, w Zarzondzie Głównym Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajowego.
Ale to jeszcze nie wszystko: żeby zarazić innych tom swojom paskudnom
chorobom, zorganizował w 1956r. – moci gowa! – pierwszy rejs morski ślonskich żeglarzy.
Jakby tego było mało, założył dwa kluby żeglarskie: najpiyrw „Tramp”
w Katowicach, a niyskoro później „Gwarka” w Zabrzu. A łaził po tych różnych
dyrechtorach i ministrach, a prosił o pieniondze. A wydziroł różny sprzynt i inksze rzeczy, a zmuszał ludzi do roboty przy rozbudowie przystani żeglarskich
na Pogorii i na Mazurach – wszystko po to, żeby swoim chorobom zarazić jak
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najwięcyj porzondnych ludzi. Totyż naroiło się tego tałatajstwa żeglarskiego
w całym województwie, a najwięcyj wśród murcków, hajerów i sztajerów.
Godoł: „Pracujesz pod ziemiom, łodpoczywaj na wodzie”.
W latach łosiemdziesiątych zachciało mu się za granicę ludzi wozić, to
tyż zorganizował i przez kilka lat prowadziył tak zwana Akcja Balaton – nasze żeglarze (a byłó ich cuzamen kilka tysiyncy) musiały pływać na jachtach
i kompać się w zamulonych wodach tego madziarskiego morza! Mnie tyż tam
wywioz! Padam wom – łokropność!
A wiela zorganizował spotkań, zlotów, spływów i zjazdów żeglarzy z całyj Polski, różne śmiszne wice tam łopowiadał, a zawsze do picia gorzoły
namawiał: pamiętacie ten jego sławny w całkim świecie grog, co to do garca
kiery stał na łogniu, rum lał i wciepywał różne rzeczy – cukier, goździki, cynamon, inksze zielsko, a nawet staro szekla. Potem kazał to pić. Gupie ludzie
się ciśli, a ciśli, śmiali się i jeszcze chwalili!
To, co wom tu prowia, to łoczywiście nie wszystkie występki tego pierzyńskiego gizda. Było ich wiela, wiela wiencyj, ale nie chca się już nad nim
dyżyj znyncać.
I co myślicie? Że go za to wszystko ukarali! Ale kaj tam. Jeszcze mu
różne myndale dawali, a nagrody, a tytuły! Jo tam nie wiem wszystkiego, ale
wiem, że ma miendzy innymi: łodznaki Zasłużonego dla Żeglarstwa Ślonskiego, Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego, mendale Zasłużonego
Działacza Kultury Fizycznej i Zasłużonego Pracownika Morza. Minister łod
Głównego Komitetu Kultury Fizycznej przyznoł mu specjalno nagroda za
zasługi w krzewiyniu turystyki zagranicznej! I najgorsze: w 1989 r. Sejmik
ślonskich żeglorzy nadał mu – jako pierwszemu – tytuł Członka Honorowego
Katowickiego Okręgowego Zwionsku Żeglarskiego! Lostuda!!! I kaj tu jest
sprawiedliwość na tym świecie?!
Ale co ciekawe – mimo tych wszystkich bezeceństw, których się Francik dopuściył, wszyscy mu – jak mało komu – przajom i życzom mu jeszcze
długich, długich lat życia w zdrowiu i szczyńściu (oczywiście, z Niusiom) –
i żeby nigdy z tyj swojej choroby się niy wylyczył.
Długoch się zastanawioł, skont u Francika ta choroba. Pytołech różnych
dochtorów, astrologów, aż wreszcie trefiłech do takij jednyj wróżki, co to siedziała na szezlongu, czarnego kota trzimała na kolanach, a na stoliku miała
tako wielko szklano kula. Zapytała, kiedy się Francik urodził. Jekech jej pedzioł, to długo kota pod włos głaskała, a w ta kula się wpatrywała, coś obliczała i w końcu pedziała: „Ta Marta i Wicek Bógdoły musieli się figlować
w parku gynał 11 maja 1924r.”. Jezderkusie! Jakech to usłyszał, to już wszystko było dla mnie jasne: przyca w tym dniu w Tczewie powstał Polski Zwionzek Żeglarski!!!
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Francik! Jako spłodzony razem z PZŻ-em, należy Ci się jeszcze jeden
mendal: właśnie 80-lecia Polskiego Zwionsku Żeglarskiego! Póć sam, to Ci
go z Romkiem Winklerem, prezesem łod wszystkich ślonskich żeglarzy, uroczyście – w imieniu Zarządu PZŻ wrynczymy!!!
Piyknie dzienkuja wszystkim za uwaga!
Zelfik łod Zyłów
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Urodziłem się pod znakiem
Wodnika w ostatnim, pełnym
roku II Rzeczypospolitej.
Z rodzicami i starszym bratem
mieszkaliśmy na V Kolonii
WSM na Starym Żoliborzu.
Tata był sędzią, a Mama zajmowała się domem. Niestety,
spokój i szczęście nie trwały
jednak długo. W następnym
roku Niemcy i sowieci napadli na Polskę, a w 1940 r. zmarła Mama.
Z okupacji najlepiej pamiętam Powstanie Warszawskie. Nasza Piąta Kolonia WSM była siedzibą Zgrupowania AK „Żmija” i w
ciągu dnia na naszym zielonym podwórku mogliśmy obserwować powstańców przygotowujących się do nocnych akcji. Następnego dnia widzieliśmy
rannych, a na trawnikach przybywało mogił. Najgorsze były codzienne naloty
stukasów. Stalin nie tylko zatrzymał swoją ofensywę na linii Wisły. O ile nie
pozwalał samolotom alianckim na lądowanie i odpoczynek, to – mimo pełnej
przewagi w powietrzu – nie zbombardował Okęcia i eskadra hitlerowskich
stukasów bezkarnie mogła codziennie bombardować Warszawę. Pewnego
dnia bomby trafiły także w naszą Piątą Kolonię, zabijając wielu sąsiadów.
30 września 1944 r. Żoliborz skapitulował i przy wejściu do naszej piwnicy pojawili się hitlerowcy z bronią wycelowaną w nas, krzycząc znane wtedy
wszystkim słowa: „Hände hoch! Raus! Schnell!”. Te ręce do góry odnosiły
się także do dzieci, o czym przekonałem się osobiście. Pierwszą noc spędziliśmy na dziedzińcu kościoła Św. Wojciecha na Woli. Drugą noc w zakładach
kolejowych w Pruszkowie, gdzie odbywała się selekcja. Szczęśliwie Ojcu pozwolono zostać z nami, choć kwalifikował się do obozu pracy. Pomogła dobra
znajomość niemieckiego oraz świadomość Niemców, że wojna dobiega końca. Wsadzono nas do otwartych wagonów towarowych i wysłano na południe.
Wtedy po raz pierwszy w życiu słyszałem wielokrotnie powtarzane słowo
Auschwitz, które nic mi wtedy nie mówiło.
Podróż trwała trzy dni bez jedzenia i bez wody! To pragnienie pamiętam
do dziś. Ale podróż skończyła się dla nas dobrze. W Jędrzejowie pociąg stanął
na stacji (po drodze zawsze stawał w polu) i przywitali nas Niemcy z automatami i wilczurami, krzycząc znajome słowa: „Raus! Schnell!”.
W czasie wojny ludzie byli życzliwi i cały pociąg wypędzonych mieszkańców Warszawy został przyjęty przez mieszkańców Jędrzejowa. My tra-
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filiśmy do rodziny, w której stacjonował oficer niemiecki, w drugim pokoju
mieszkała 4-osobowa rodzina gospodarzy, a my w kuchni, na rozkładanej na
noc słomie. W styczniu 1945 przyszli sowieci, a my wkrótce potem wróciliśmy do Warszawy.
Po szkole podstawowej – jak większość chłopców z Żoliborza – poszedłem do Poniatówki, czyli Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Józefa Poniatowskiego. I wtedy zacząłem uprawiać żeglarstwo. W r. 1952 rozpocząłem
kurs teoretyczny, połączony ze skrobaniem starych hetek, jak się wówczas
nazywały Omegi. Kurs był organizowany przez oddział Ligi Morskiej, któremu szefowała Pani Generałowa Izabela Zaruska, a wszystko odbywało się
w domu śp. Gen. Mariusza Zaruskiego przy ul. Krasińskiego 5. Rok później
włączono nas do LPŻ, a Pani Generałowej odebrano domek. W roku 1953 odbyłem pierwszy obóz żeglarski na Bugo-Narwi, koło Nowego Dworu. Uzyskałem także pierwszy stopień: sternika trzeciej klasy. Miałem prawo prowadzić
samodzielnie łódki o pow. żagla do 10 m2. Szczęśliwie na naszej przystani,
zwanej krypą, były dwa płaskodenne „Pionierki” o pow. 10 m2. żagla, na których „ujeżdżaliśmy” się z przyjacielem z Poniatówki do listopada. Przyjaciel
miał ksywę Potap i wymieniam go dlatego, że dobrze znają go zarówno Brat
Kapitan i jego żona Teresa, jak i Brat Jerzy z cyfrą 2. Do dziś utrzymujemy
ścisły kontakt, przynajmniej raz w tygodniu grając w brydża.
Krypa, czyli oficjalnie Jacht Klub LPŻ im. Mariusza Zaruskiego, przetrwał do połowy lat 60. Dłużej nie mogli go już tolerować towarzysze z KD
PZPR, którzy nazywali go „klubem tego sanacyjnego fircyka”. W roku 1954
byłem na obozie żeglarskim w bazie LPŻ w Wilkasach nad jeziorem Niegocin. Po miesiącu zajęć, głównie na DZ-ach, ogromnej ilości musztry wojskowej i zdaniu egzaminów wróciłem do Warszawy z patentem sternika drugiej
klasy. Dzięki temu mogłem zacząć łajbić się na Omedze, co robiłem przez
wiele następnych lat. Kilkakrotnie płynąłem „moją” Omegą Wisłą, Narwią
i Pisą (na burłaka) na Mazury i wracałem tą samą drogą.
Kolejne ważne wydarzenie mojego życia to pierwszy rejs morski na jachcie Wiatr. Była to stara, bardzo tradycyjna łajba: żagle bawełniane, liny także,
olinowanie ze stali rdzewnej ani kosza na dziobie, ani tym bardziej sztormrelingów, żadnych kabestanów, światła pozycyjne naftowe, że nie wspomnę
o takich drobiazgach, jak echosonda czy silnik. Prędkość mierzyliśmy przy
pomocy logu burtowego. Po prostu czyste żeglarstwo. Co najważniejsze, wychodząc 5 lipca 1957 r. z Gdyni, miałem wspaniałego Kapitana, który nazywał
się Bolesław Kazimierz Kowalski. Pierwszym oficerem była Punia, która zastąpiła w ostatniej chwili Czesia Cywińskiego (tego samego, który 10 kwietnia 2010 r. zginął pod Smoleńskiem jako Prezes Światowego Związku AK).
W następnym roku na jachcie Andromeda odbyliśmy pierwszy zagraniczny rejs w moim życiu – do Szwecji, Finlandii i na Wyspy Alandzkie. Tym,
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którzy nie pamiętają Andromedy, przypominam, że był to stary, poniemiecki
dwupatyk o pięknych kształtach: wąski i z bardzo niską wolną burtą, z bukszprytem i wystrzałem. Już przy stanie morza dwa brał każdą falę na pokład.
Wyposażenie takie same jak na Wietrze, a więc także czyste żeglarstwo. Ale
co najważniejsze – wspaniałe kierownictwo: Kapitan Bolesław Kowalski (1),
a Starszy Oficer Ziemowit Barański (12).
Przed wyjściem w morze czekaliśmy 16 dni na Ziemka, który w Warszawie walczył o paszporty. Bolek zadbał, abyśmy się nie nudzili, zwłaszcza, że
staruszka Andromeda wymagała dużo przygotowań do wyjścia w morze. Mnie
przypadło malowanie 60 m.b. łańcucha kotwicznego, co pamiętam do dziś, po
przeszło 50 latach. Cała załoga po raz pierwszy znalazła się w wolnym świecie i jak przystało na dzieci wypuszczone z PRL – rzuciła się smakować banany i coca-colę (rzeczy zupełnie nieznane w socjalizmie), a także kupować…
„Playboya”. Wybraliśmy się także całą załogą do kina na Most na rzece Kwai,
który w Polsce pojawił się dopiero… 20 lat później. W drodze powrotnej
z Helsinek wypadło halsowanie, a więc spotkania z okrętami Krasnowo Fłota:
flaga K kodu pod salingiem i słynne zawołanie: „Odkuda jachta?”.
W latach 1957-1961 z inicjatywy Bolka w Jacht Klubie Mariusza Zaruskiego powstał Społeczny Komitet Budowy Jachtu Dar Warszawy. Bolek
był przewodniczącym, a ja sekretarzem tego Komitetu. Pieniędzy udało się
zebrać nie za dużo i zamiast Daru Warszawy o planowanej pow. żagli 100-150
m2., udało nam się zbudować pięćdziesiątkę typu Conrad II, którą nazwaliśmy
Sawa. Budowała ją Stocznia Jachtowa w Szczecinie-Dąbiu, a przy wykończeniu pracowali żeglarze z JK Zaruskiego pod kierunkiem Ziemka. Także
rejs dziewiczy Sawy ze Szczecina do Kołobrzegu w lipcu 1961 r. prowadził
Ziemek. Przy okazji dłuższego pobytu w Szczecinie przed tamtejszą komisją
egzaminacyjną zdałem egzamin na sternika I klasy, zwanego później jachtowym sternikiem morskim.
Rok 1960 to wyprawa Dunajem. Wysłaliśmy nasze Omegi koleją do Bratysławy i odbyliśmy rejs z Wiednia do Morza Czarnego. Ciekawostką była
odprawa graniczna między Czechosłowacją i Węgrami wykonana przez żołnierzy sowieckich, którzy zatrzymali nasze łódki na środku Dunaju łodzią
motorową z CKM na dziobie i pod flagą z sierpem i młotem.
Następne lata to coraz więcej rejsów na Sawie, Albatrosie, Doris II zaprzyjaźnionego kapitana Jana Szwykowskiego, Janie z Kolna, Polonii, a także
lubelskim Roztoczu. Najwięcej rejsów prowadziłem na Sawie. Były to rejsy zagraniczne do Danii, Szwecji, Norwegii, RFN, Holandii i wiele krajówek. Trzeba zaznaczyć, że chyba w każdym rejsie krajowym zawijaliúmy na
Christiansø lub do małych portów wschodniego wybrzeża Bornholmu typu
Tejn. W wielu tych rejsach starszymi oficerami byli Bracia Jerzy Knabe (2)
i Olgierd Baniewicz (8).
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Lata 1964-1965 kojarzą mi się z egzaminem kapitańskim. Najpierw egzamin praktyczny w Gdyni na Polonii – komisji egzaminacyjnej przewodniczył śp. Wujo Henryk Fronczak. Z 28 kandydatów zostało nas 12, a po egzaminach z przedmiotów 7 stanęło w Warszawie do „rozbójnika”. Pierwszych
pięciu kandydatów oblało, ja byłem szósty w kolejce. Kilkunastu wielkich
kapitanów przejrzało moje opinie, z których najwięcej nosiło podpis Kapitana
Kowalskiego. A że wielki Michał Sumiński i jeszcze większy Włodzimierz
Głowacki mieli z Bolem na pieńku, więc ostro ruszyli do ataku. Sum polecił
mi manewrować przy piątce na Gen. Zaruskim, licząc, że przy zwrocie zapomnę o dirkach. Gdy to się nie udało, Włodzimierz Głowacki zadał pytanie
po angielsku, co zrobię, gdy w czasie nocnej flauty będzie zmierzał na mnie
statek motorowy. Pytanie proste, ale chodziło oczywiście o angielski (młodszym Braciom wyjaśniam, że w 1965 r. znajomość angielskiego była równie
popularna w Polsce, jak dzisiaj… chińskiego). Ale Wielki Włodzimierz miał
pecha, bo ja już wtedy byłem wyjątkiem i prawdopodobnie posługiwałem się
tym językiem nie tylko lepiej od niego, ale i od całej Komisji. W ten sposób
11 maja 1965 r. zostałem najmłodszym kapitanem żeglugi wielkiej w Polsce.
Choć nie na długo – siódmym zdającym był o cztery miesiące młodszy ode
mnie Brat Krzysztof Baranowski (3).
Po skończeniu Politechniki Warszawskiej w r. 1963 i afrykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim w 1966 r. pracowałem w Przedsiębiorstwie Robót
Inżynieryjnych „Warszawa”, a następnie w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, organizując udział Polski w międzynarodowych targach od Australii po
Kanadę i od Finlandii po Egipt. Gdy wprowadzono stan wojenny, zostałem
z pracy wyrzucony i przez pół roku nie mogłem znaleźć żadnego zatrudnienia. Miałem za to drukarnię wolnego słowa i w lipcu 1982 r. pierwszy numer
„Głosu” został wydrukowany w moim domu. Redaktorem naczelnym „Głosu” do dziś jest budzący u niektórych grozę Antoni Macierewicz.
W 1969 roku zawarłem związek małżeński z poznaną w Jacht Klubie im.
Mariusza Zaruskiego lekarką Bożeną Jastrzębską, z którą mamy dwie dorosłe
zamężne córki i troje wspaniałych wnucząt.
Z perspektywy 72 lat mogę stwierdzić z pełnym przekonaniem, że najważniejsza w życiu jest pogoda ducha, miłość do morza i szczęśliwa Rodzina.
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Urodziłem się 14 czerwca
1927r. w Warszawie w szpitalu Św. Zofii przy ulicy Żelaznej. Do czasu napaści Niemiec na nasz kraj mieszkałem
wraz z rodzicami przy ulicy
Nowolipie 57 m. 32. Przodkowie moi, a więc dziadek
Feliks, ukochana babcia Rozalia z domu Kordek, moja
mama Genowefa – pochodzili
z Kurpi Białych (lud to był zawsze wolny, bardzo waleczny
i pracowity). Część rodziny po
bracie dziadka, Antonim, żyje
i pracuje w Pułtusku. Wujek
Stanisław (brat mojej babci) pracował ponad 30 lat jako leśniczy w Borsukach, a jego synowie po ukończeniu wyższych uczelni pracują w Pułtusku
jako geodeci.
Do szkoły powszechnej chodziłem na ul. Leszno, róg Żelaznej (obecna
Aleja Solidarności). W 1939 roku budynki szkoły zajęli Niemcy i utworzyli
przy niej wejście do Dużego Getta. Przesiedlono nas siłą z Nowolipia, początkowo mieszkaliśmy przy ul. Radzieckiej 3, a następnie Dolnej 15 m. 5.
Wszystkie wspomniane domy szczęśliwie stoją do dziś, w tym także szpital
Św. Zofii, moja pierwsza szkoła (gdzie obecnie mieści się Urząd Dzielnicy
Wola), kościół, w którym byłem chrzczony, a także budynek przy ul Dolnej.
Zamiłowanie do morza towarzyszyło mi od najmłodszych lat. W 1939r. za
zebrane i spieniężone u żyda butelki, szkła, szmaty i kości kupiliśmy z mlecznym bratem, Antonim Dąbrowskim, materiały na budowę kajaka. W czasie
pierwszych nalotów na Warszawę niemiecka bomba zniszczyła obejścia przy
ul. Skierniewickiej – niestety, razem z naszym cennym skądinąd obiektem.
Wtedy wypowiedziałem wojnę Niemcom.
Szkoły, do których chodziłem na Miedzianą, Bema oraz Gimnazjum
Kolejowe przy ul. Chmielnej 88, były ostoją młodzieży konspiracyjnej. Od
stycznia 1941 r. byłem już w ZWZ, Powstańczych Oddziałach Specjalnych
– Jeżykach. W AK przyjąłem pseudonim Żan Jako czternastolatek wychowany w mieście przydawałem się przy kolportażu, transporcie, szkoleniu oraz
werbunku. Przysięgę odebrał od nas por. Tosiek – Antoni Woszczyk, pułk
„Baszta”, kompania K-3, batalion „Karpaty”. Na krótko przed Powstaniem
w Warszawie „zaliczyłem” gestapo na Pawiaku i żandarmerię na Willowej.
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Wypuszczono mnie dzięki ważnej legitymacji szkolnej i braku działań sabotażowych w tym czasie na terenie Warszawy.
Do Powstania ruszyłem wraz moją kompanią z cmentarza służewieckiego,
zostałem ranny pod Wyścigami Konnymi, skąd dotarłem wraz z przydzielonym kolegą Wojciechem Zygnierskim aż pod Kielce – do puszczy przysuskiej
(wsi Stefanów). Po prezentacji mjr Roman przydzielił nas do kompanii „Wichra”, plut. Maja – Aleksander Arkuszyński – do 25 pułku piechoty „Dzieci
Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej”. Szlak tych walk opisany jest w książkach:
Antoniego Woszczyka Baszta K-3 walczy, Eugeniusza Ajewskiego Mokotów
walczy, Lesława M. Bartelskiego i Eugeniusza Wawrzyniaka 25 pułku piechoty Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej, Dariusza Gołębiewskiego Burza nad
Czarną, Aleksandra Arkuszyńskiego Dzieje 25 pp Armii Krajowej i Przeciw
dwóm wrogom.
Po wkroczeniu wojsk sowieckich i polskich w grudniu 1944 r. pomagałem „wyławiać” z lasów ukrywających się tam Niemców. Współpraca z nową
władzą mogła się skończyć tragicznie, ale w porę zostałem ostrzeżony przez
Polaka służącego w armii radzieckiej, że rankiem mam zostać wezwany wraz
z moim kolegą Ryszardem Fronczakiem ps. Płomień do NKWD. Udało się
nam uciec tak skutecznie, że już 21.01.1945 r. znajdowałem się w Warszawie.
Stolica była strasznie zniszczona, a pod Żelazną Bramą przed budynkiem straży pożarnej dopalały się stosy ludzkich ciał. Szczęśliwie mama wróciła z obozu w Niemczech, gorzej było z moim z ojczymem Józefem Krasińskim, który
ponad rok dochodził do zdrowia po gehennie, jaką przeżył w obozie Sachsenhausen. Zamieszkaliśmy przy ul. Dolnej 15/5. Rok pracowałem w jednostce
wojskowej. W 1948 r. powołano mnie do Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie
skończyłem Szkołę Specjalistów Morskich. Po odbyciu służby wojskowej
w 1950 r. chciałem pracować jako „radio” na Okęciu; odrzucono moje podanie z uwagi na okupacyjną przeszłość. Przypomniałem sobie, że przy odejściu
z Marynarki Wojennej kmdr J. Krzycki mówił o możliwości pracy w Lidze
Morskiej przy ul. Widok 10. Miałem szczęście – zostałem przyjęty na etat kierownika ośrodka w Porcie Czerniakowskim. Społecznym prezesem ośrodka
był wtedy Leonid Teliga, a jego wiceprezesem Maciej Szczepański. Zlecili
mi pracę z młodzieżą polegającą na organizacji szkoleń, remontach sprzętu
pływającego i obiektów żeglarskich.
W 1951 r. wziąłem ślub z Hanną Stanisławą Gawryś, mamy dwoje dzieci:
Grażynę i Andrzeja (córka jest projektantem w biurze „Stolica”, syn dyrektorem do spraw inwestycji w Grupie Kapitałowej „Indykpol”).
Brałem udział w działalności szkoleniowej w Sławie Śląskiej, Jastarni
i Giżycku w ramach Ligi Morskiej, a następnie Ligi Przyjaciół Żołnierza. Na
Jeziorach Mazurskich z Bolesławem Kowalskim i Andrzejem Drapellą szkoliliśmy około 120 żeglarzy na DZ i Omegach. W tym czasie wziąłem udział
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w pierwszym po wojnie rejsie s/y Zaruski do Narwiku w 1957 r., który wiózł
ziemię z Polski na groby na cmentarzu w Ankenes, a w drodze powrotnej
prochy żołnierzy Brygady Podhalańskiej do Grobu Nieznanego Żołnierza
w Warszawie.
Uczestniczyłem także w pierwszych bojerowych mistrzostwach Polski
oraz wieloboju morskim, gdzie zdobyłem srebrny medal (1956 r.) W 1958
roku brałem udział w rejsie na wystawę Expo w Brukseli, następnie płynąłem
dalej do Antwerpii i Londynu.
Podjęcie pracy w 1959 r. w Warszawskiej Fabryce Tworzyw Sztucznych
pomogło mi w pewnym stopniu w starcie do pracy na morzu. Po rozmowie
z dyrektorem Juliuszem Heblem w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf” w Szczecinie zostałem przyjęty do pracy
na morzu. Pływałem na lugrach, lugrotrawlerach, trawlerach, przetwórniach
i jednostkach cargo. Startowałem od praktykanta, przez młodszego rybaka,
starszego rybaka, bosmana, aż po funkcje oficerskie. Uczestniczyłem w regularnym szkoleniu kadr oficerskich, które odbywało się w oparciu o Szkoły Morskie w Gdyni i Szczecinie. Zasięg pracy statków był następujący: od
Bałtyku, przez Morze Północne, M. Norweskie, do Południowej Afryki, USA
i Kanady. W 1962 roku zostałem oddelegowany do Palermo na Sycylii w celu
nadzoru nad przystosowaniem ładowni dwóch jednostek m/t Zięba i Zimorodek do warunków pracy w tropiku.
Po odbiorze skierowaliśmy się do pracy w Afryce, po tankowaniu na
Malcie Las Palmas, docelowo była Gwinea. Po wielu perypetiach z rządem
Gwinei dosłownie uciekliśmy z portu w Conacry i w końcu trafiliśmy do Lagos w Nigerii. Pomiędzy rządem Nigerii i Polski podpisana została umowa,
w wyniku której powstała firma „Afropol”. Wprowadzono bardzo prosty
układ dla załóg na trawlerach. My, tzn. „Gryf”, dawaliśmy sprzęt oraz załogę szkieletową na dowodzenie; miejscowi zaś 14-osobową załogę złożoną
z Nigeryjczyków do pracy oraz rynek do zbytu dla złowionych ryb. Połowy
na szelfie trwały długo, po roku wróciłem do kraju i zostałem oddelegowany
do nadzoru m/t Barwena, a następnie m/t Granik, na którym mustrowałem.
Współpraca kwitła, połowy odbywały się w zachodniej Afryce przez wiele
lat (między innymi dzięki naszej bardzo dobrej współpracy Nigeryjczycy wybudowali wraz z Polakami w Lagos największy suchy dok zachodniej Afryki
i zatrudnili dziesiątki wykładowców na swoich uczelniach).
W 1969 roku mój przyjaciel z Ligi Morskiej Leonid Teliga zamknął pętlę
rejsu wokół Ziemi w stolicy Senegalu Dakarze. Jak na ironię losu, nikt z przybyłych przedstawicieli władz polskich mu nie pomógł. Jaka była nasza radość,
gdy wzmocniliśmy wypłacalność Teligi za remonty Opty kilkoma kartonami
krewetek, a Leonid nie miał problemów z pracownikami władzami portu.
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Praca w tropiku nie wpłynęła korzystnie na stan mojego zdrowia; po
dwóch operacjach przewodu pokarmowego przeszedłem do pracy na jednostki cargo m/s Piast, Harmattan pływając na obszarze łowisk Georges Bank
koło Kanady. Zdrowie jednak szwankowało i w 1974 r. odszedłem z pracy na
morzu.
W tym samym roku z ramienia Polskiego Związku Żeglarskiego pełniłem
obowiązki pomocy technicznej dla załóg jachtów podczas Operacji Żagiel.
Pracę na lądzie znalazłem w Inspekcji Pracy w Warszawie przy ul. Mazowieckiej. Doświadczenie zdobyte na morzu pozwoliło mi bardzo szybko
skończyć szkołę Inspektorów Pracy we Wrocławiu. Praca w Inspekcji trwała
tylko dwa lata i była raczej epizodem.
W 1976 roku otrzymaliśmy wraz z żoną Hanną propozycję od Zarządu
Głównego Polskiego Związku Żeglarskiego prowadzenia pierwszego w Polsce prawdziwego sklepu żeglarskiego o nazwie „Ster” przy ul. Mokotowskiej,
z magazynem przy ulicy Horodelskiej. Pracowaliśmy w nim ponad siedemnaście lat (do 1992 r.) W międzyczasie firma przyjęła nazwę „Interster”.
W tamtym jakże trudnym dla Polski okresie naszymi klientami byli żeglarze ze wszystkich regionów Polski. Między innymi dzięki naszej ciężkiej
pracy (koordynacji dostaw, współpracy z pierwszymi pracowniami żaglomistrzowskimi oraz zakładami producentów łodzi i sprzętu) mieliśmy swój niewielki wkład w budowę polskiego żeglarstwa.
Po odejściu z „Intersteru” od 1993 r. jestem Inspektorem Technicznym
i Rzeczoznawcą Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego
oraz rzeczoznawcą na małe obiekty (usługowe) z uprawnieniami PRS i UŻŚ.
Ostatni rejs odbyłem na m/y Rutkowski do Hamburga w 1988 r. jako drugi oficer.
Dzięki moim staraniom ukazało się drugie pełniejsze wydanie książki
mjra Antoniego Woszczyka ps. Tosiek, Baszta K-3 walczy, dotyczące walk
w Chojnowie pod Piasecznem i na warszawskim Mokotowie w 1944 roku.
Byłem inicjatorem budowy pomnika w Chojnowie (Piaseczno koło Warszawy), który upamiętnia bezgraniczną pomoc większości mieszkańców tego
terenu powstańcom Warszawy w 1944 roku. Pomnik jest świadectwem historycznej wiedzy o waleczności oraz patriotyzmie Polaków, stanowi obecnie
miejsce wielu spotkań młodzieży z weteranami walk o niepodległość.
Stopnie wojskowe, zawodowe i sportowe:
• Stopień wojskowy: Porucznik Marynarki Wojennej
• Stopień zawodowy: Kapitan Żeglugi Małej R.H.
• Stopień sportowy: Kapitan jachtowy
• Stopień sportowy: Kapitan motorowodny
• Stopień sportowy: Instruktor jachtowy
• Stopień sportowy: Instruktor motorowodny
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Ordery i Odznaczenia:
Opis
• Krzyż Armii Krajowej Londyn
• Warszawski Krzyż Powstańczy
• Krzyż Partyzancki
• Medal za Warszawę
• Medal Zw. I Wolności
• Medal Wojska Polskiego Londyn
• Brązowy medal za Zasługi dla Obrony Kraju
• Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny
• Odznaka Grunwaldu
• Odznaka Synów Pułku
• Odznaka Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny
• Złota odznaka za Zasługi dla Warszawy
• Złota odznaka Zasłużonego Pracownika Morza
• Odznaka za Zasługi dla Miasta Stołecznego W-wy
• Odznaka Pamiątkowa „Akcja Burza”
• Przyjaciel Dzieci
• Zasłużony Działacz LOK brąz, srebro, złoto
• Oznaka Środowiska Baszta
• Odznaka 25 pułku piechoty
• Medal za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie)
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Urodził się w 1948r. w Zamościu, wychowywał i wykształcił w Lublinie. Edukację
zakończył z tytułem inżynier
energetyk ze specjalnością
użytkowanie i wytwarzanie
energii elektrycznej (Politechnika) oraz jako magister pedagogiki i psychologii (UMCS).
Od 1965 roku związany jest
z żeglarskim środowiskiem
Okręgu Lubelskiego. Żeglarstwo staje się jego pasją
życiową, pływa wiele po Jeziorach Mazurskich, w 1970
po raz pierwszy bierze udział
w rejsie po Morzu Bałtyckim
i od tego czasu już na stałe wiąże się z żeglarstwem morskim.
W latach 1977-1982 zajmuje się organizacją pomocy nawigacyjnych
i bierze czynny udział w pracy Komisji Morskiej przy Lubelskim Okręgowym Związku Żeglarskim. Szlify oficerskie zdobywa na s/y Roztocze, zaś
zdobyte tam doświadczenia wykorzystuje w kolejnych rejsach. Było ich wiele
i wszystkie niezapomniane na różnych jednostkach: s/y Dar Kołobrzegu, Artemon, Śmiały, Roztocze, Chrobry, Generał Zaruski.
W 1979 roku działaniem grupy puławskich zapaleńców zostaje wybudowany jacht s/y Czartoryski. Na nim Andrzej prowadzi swój pierwszy rejs
kapitański po Bałtyku. Potem jest pierwszy rejs zagraniczny do RFN, Danii
i Szwecji na s/y Mazurek.
Kontakty z Bractwem Wybrzeża nawiązał w 1976 r. podczas różnych rejsów z Braćmi: Bolkiem (1), Tomkiem (7), Ziemowitem (12), Kazikiem (18)
oraz Ryśkiem (26). W 1977 r. zostaje jungą, a rok później Bratem Wybrzeża
numer 38, zaprzysiężony przez Brata Darka (22).
Żeglarstwo nie jest jego jedyną pasją. Zawsze interesowały go konstrukcje strzelające (pistolety i rewolwery). Z biegiem lat prymitywne samopały
lat dziecięcych zastąpiły konstrukcje bardziej skomplikowane, między innymi
pojedynczo strzelające pistolety kalibru 5.6 mm własnego projektu. Pierwszy egzemplarz – wykonany jeszcze na warsztatach szkolnych Technikum
Energetycznego – zapoczątkował serie kolejno udoskonalanych rozwiązań.
Wiedzę techniczną czerpie z książki Bronie samoczynne profesora Piotra Wilniewczyca. Książka ta była i jest dla niego po dziś dzień inspiracją i bankiem
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wiedzy technicznej – mechanika precyzyjna i rusznikarstwo staje się jego drugą miłością.
W kwietniu 1982 r. na pokładzie s/y Czartoryski wypływa w rejs dookoła
Europy z Pireusu, pełniąc funkcję pierwszego oficera. Do worka żeglarskiego wkłada swoją banderkę Bractwa Wybrzeża oraz List Kaperski. Oryginalnie planowana trasa rejsu ulega jednak zmianie. Podyktowane jest to ciągle
pogarszającą się sytuacją polityczną w Polsce. Decyzja zmiany trasy zapada
w Marsylii. Czartoryski nie wraca do Gdańska, po zawinięciu na krótko do
Gibraltaru płynie na zachód do USA. 16 września 1982 r. zawija do portu Elizabeth w New Jersey. Cała załoga decyduje się na pozostanie w USA, wszyscy uzyskują azyl polityczny. Jacht powrócił do Polski na pokładzie statku
handlowego m/s Starzyński.
Chciałbym teraz przeprosić moich przyjaciół i kolegów, którzy w tym
czasie mieli kłopoty z mojego powodu z różnymi służbami ówczesnej PRL.
Rozpoczyna starania o sprowadzenie do Stanów żony i córki. Szybko uzyskuje dla nich wizy amerykańskie. Niestety, strona polska odmawia wydania
paszportów. Ponad 4 lata szuka drogi połączenia z rodziną, pukając do różnych drzwi. Nie udało się tego zrobić drogą legalną, żona i córka wyjeżdżają
więc z Polski nielegalnie i docierają do USA w sierpniu 1986 r.
W nowym miejscu, zajęty organizowaniem życia na obczyźnie, nie
przestaje szukania kontaktów w środowisku żeglarskim. Nawiązuje kontakt
z Braćmi Wybrzeża z Nowego Yorku. List Kaperski od Braci Polskich otwiera mu drogę do tej organizacji. Już w 1982 r. jest zaproszony na Zaffarancho Mesy Nowojorskiej. Zostaje bardzo ciepło przyjęty przez Braci, poznaje
wielu przyjaznych ludzi: Rene Fiechtera (kapitan dowodzący mesą), Charlesa
i Ina Fine, Tony’ego Olmera i jego żonę Theo, małżeństwo Sinowitz oraz
wielu innych. Od tamtego czasu minęło wiele lat, ale wciąż utrzymuje te kontakty.
Odzywa się w nim żyłka kolekcjonerska: zostaje sympatykiem, a potem
członkiem i prezesem Klubu Miłośników Militariów Polskich im. Andrzeja
Zaremby (Polish Militaria Collectors Association). Klub łączy ludzi o podobnych zainteresowaniach zamieszkałych na terenie trzech stanów NY, NJ i CT;
w 2010 roku obchodzi dwudziestą piątą rocznicę założenia.
Jego kolekcja obejmuje kilka tematów:
• Biała broń z przewagą eksponatów polskich obejmuje okres od XVIII
do XX w.
• Krótka broń palna z XIX i XX w.
• Długa broń palna – okres XIX i XX w.
Od 25 lat jest członkiem Newark Pistol Club w Lidze Miejskiej. Bierze czynny udział w zawodach strzelania z pistoletu do tarczy nieruchomej.
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W sezonie 2009 r. za całoroczne osiągnięcia uzyskuje tytuł Top Gun z wynikiem 273.3 na 300 możliwych.
Pływa przyjemnościowo głównie po Morzu Karaibskim. Miło wspomina ciekawy rejs przez Kanał Panamski w gronie starych przyjaciół, a także
rejsy na s/y Fryderyk Chopin w fiordy norweskie (2005) oraz niezapomniany
rejs na s/y Kapitan Głowacki ze Sztokholmu do Szczecina na zlot żaglowców
(2007).
Jest wieloletnim sympatykiem Polish Sailing Club of NY. Bierze czynny
udział w licznych imprezach organizowanych przez Klub, pomaga w organizowaniu szkoleń żeglarzy, sterników i instruktorów.
Najlepiej wypoczywa i relaksuje się, jeżdżąc na Gun show, strzelając na
sportowej strzelnicy oraz żeglując w dobrym towarzystwie.
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Urodzony w 1929 roku w Toruniu, w rodzinie pochodzącej z Pomorza Gdańskiego.
Z wykształcenia mgr inż. chemii. Żeglarstwo było tradycją
w jego rodzinie: ojciec i starsi
bracia żeglowali i mieli własny jacht mieczowy. Najstarszy
brat był członkiem Akademickiego Związku Morskiego
RP.
Wojciech zaczął uprawiać
czynnie żeglarstwo w r. 1949,
w Sekcji Żeglarskiej Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie. Barwom AZS pozostał wierny do dziś, jako członek Jacht
Klubu AZS Szczecin.
Żeglarstwo uprawiał w wielorakich formach – regaty, turystyka, rejsy
szkoleniowe, wyprawy, zloty. Pływał zarówno na jachtach mieczowych, balastowych, jak i na dużych żaglowcach. Jako instruktor prowadził szkolenia na
kursach, obozach i w rejsach. Szkolił również obcokrajowców w Centralnym
Ośrodku w Trzebieży, w Libii i na pokładach żaglowców Pogoria i Concordia.
Od 1965 roku jest kapitanem jachtowym.
Po oceanach zaczął pływać dość późno, bo mając już 43 lata, jednak zdążył wziąć udział w wielu ambitnych przedsięwzięciach. Zaczął od wspólnego
rejsu z Ludomirem Mączką, któremu towarzyszył w pierwszej fazie jego wyprawy dookoła świata, docierając do wybrzeży Peru.
Żegludze towarzyszyły wypady lądowe w odległe miejsca do Wyżyny
Gujańskiej i w Andy. Potem były inne rejsy atlantyckie i po wodach europejskich, w tym udział w Operacji Żagiel w 1976 roku do Nowego Jorku na
pokładzie Poloneza i powrót pod żaglami Daru Pomorza. Na pokładzie Daru
wykorzystał okazję, by dołączyć do wachty studenckiej i móc pracować na
rejach.
We wrześniu 1980 roku, pomagając Ireneuszowi Gieblewiczowi z Chicago, przeprowadził jacht Dal ze Szczecina do Gdyni i potem do Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Był to ostatni rejs tego historycznego
jachtu.
Po 10 latach od swojej pierwszej wyprawy oceanicznej powrócił w 1983r.
na jacht Ludomira Mączki. Wspólnie, z jeszcze trzecim towarzyszem, żeglowali wzdłuż wybrzeży Urugwaju, Brazylii i Gujany Francuskiej (m.in. wpływając rzeką Comte w głąb dżungli do wioski Hmongów), a stamtąd do Fran-
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cji. We Francji rozpoczęła się w 1984 r. nowa wyprawa – siedmiomiesięczny
rejs, w którym udział wzięła również córka Jacobsona, Magda. Wraz z Ludomirem Mączką przeprowadzili wówczas jacht należący do mieszkającego na
stałe we Francji polskiego żeglarza i polarnika Janusza Kurbiela, do Kolumbii
Brytyjskiej w Kanadzie.
Był to wstęp do realizacji śmiałego zamierzenia przepłynięcia słynnego Przejścia Północno-Zachodniego małym jachtem z Pacyfiku na Atlantyk,
z zachodu na wschód. Arktyczny rejs na jachcie Vagabond II (bandera kanadyjska i francuska) zorganizowany przez Janusza Kurbiela trwał, z zimowymi przerwami, od 1985 do 1988 roku. Jacobson, przejmując w 1988 r. od
Kurbiela prowadzenie jachtu, wraz z Ludomirem Mączką doprowadził całą
wyprawę do pomyślnego zakończenia. Z Arktyki do Europy żeglarze powrócili we dwóch, napotykając na Atlantyku bardzo trudne warunki pogodowe
(tropikalny sztorm Helene o sile wiatru przekraczającej 12 st. w skali Beauforta). Wojciech Jacobson i Ludomir Mączka jako jedyni uczestniczyli we
wszystkich etapach tej kilkuletniej wyprawy. Pokonali w jej trakcie ok. 23 tys.
mil morskich, zatrzymując się po drodze w 86 miejscach – portach i kotwicowiskach. Przygotowując jednostkę do kolejnych prób przejścia arktycznej
drogi, spędzili około 6 miesięcy we wioskach Inuitów.
Przejście trasy Northwest Passage ponad 20 lat temu było znacznie trudniejsze niż w czasach obecnych. W ciągu ostatnich lat ocieplenie klimatu otworzyło szlaki wówczas zamknięte zaporami lodowymi.
W końcu lat 80 Wojciech Jacobson rozpoczął współpracę z Kanadyjską
Szkołą pod Żaglami, pływając na żaglowcach Pogoria i Concordia. Kontynuował ją, będąc już na emeryturze, do roku 1999. Uczestniczył w tym czasie
w wielu wspaniałych rejsach do wszystkich kontynentów (poza Antarktydą)
i po wszystkich oceanach świata, m.in. przez Cieśninę Magellana oraz przylądek Horn, co pozwoliło mu zamknąć pętlę wokół obu Ameryk. Odwiedzał też
miejsca rzadko penetrowane przez żeglarzy i podróżników, jak wyspy Saint
Paul oraz Chagos na Oceanie Indyjskim, Pitcairn, Palmyra, archipelag Galapagos i wiele innych na Pacyfiku, a także swoją ulubioną Wyspę Wielkanocną
z kamiennymi kolosami, na której gościł aż czterokrotnie.
Wojciech Jacobson ma w swoim dorobku szereg nagród i wyróżnień
związanych z żeglarstwem. Srebrny Sekstant otrzymał dwukrotnie (w latach
1985 i 1988, za drugim razem wspólnie z Januszem Kurbielem i Ludomirem Mączką), uhonorowano go także nagrodą Grotmaszta Bractwa Kaphornowców (1989) oraz medalem Derek Zavitz Memorial Award (1998) przyznawanym przez kanadyjskich studentów osobom, których postawa uznana
została za godną naśladowania. Jest również członkiem Bractwa Wybrzeża
oraz członkiem honorowym Polskiego Związku Żeglarstwa i Akademickiego
Związku Sportowego.
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W swoich rejsach przepłynął ponad 260 tys. mil morskich.
Wspomnienia z rejsów z Ludomirem Mączką zawarł w miniaturze morskiej pt. Marią do Peru, opublikowanej w 1976 roku nakładem Wydawnictwa
Morskiego, i albumie Mam na imię Ludomir, wydanym wspólnie z Maciejem
Krzeptowskim w Oficynie In Plus w Szczecinie w r. 2008.
Publikował materiały szkoleniowe oraz artykuły w prasie żeglarskiej,
współpracował z radiem. Jest członkiem kapituły nagrody podróżniczej Kolosy.
Opracował Piotr Tomza, korekta WJ.
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Urodził się 23 grudnia 1902r.
w Chęcinach. Absolwent Politechniki Warszawskiej, magister inżynier. Na Śląsk przeniesiony służbowo w 1950r.
do organizującego się wtedy
Biura Projektów Surowców
Mineralnych
„Biprokop”.
Ostatnich 14 lat pracy zawodowej spędził w Głównym
Instytucie Górnictwa jako
samodzielny pracownik naukowy, zajmując się hydrotransportem i hydraulicznym
urabianiem węgla. Posiadał
kilkanaście patentów, m.in. za
unikalną w swoim czasie przesuwną tamę podsadzkową. Na emeryturę przeszedł w 1979 r. Oprócz żeglarstwa uprawiał – i to z powodzeniem – m.in. szybownictwo, narciarstwo i sporty motorowodne. Brał udział w rajdach samochodowych i wyścigach motocyklowych. Najbardziej pasjonowały go jednak
sporty wodne.
Już 13 lipca 1924 r. kielecki dziennik „Słowo” zamieszcza artykuł, w którym czytamy, że: „(…) student Politechniki Warszawskiej Mieczysław Miller
zastosował motor od motocykla do łódek na stawie Garbińskiego w parku,
mianowicie do Czajki i Mewy. Rezultat jest doskonały. Łodzie te bez użycia
wioseł szybują sprawnie po gładkiej tafli stawu, a wielu amatorów korzysta
z tak miłej atrakcji…”.
Od 9 do 27 sierpnia 1947 r. jako członek Ligi Morskiej Okręgu Kieleckiego odbywa w towarzystwie Anny Wiszniewskiej podróż jachtem żaglowym (jola mieczowa o długości 5 m i szerokości 1,28 m konstrukcji własnej
M. Millera), pod banderą Ligi Morskiej, ze Szczecina do Kołobrzegu. Podróż,
zaplanowana początkowo do Gdańska i Elbląga, została przerwana ze względów obiektywnych (ćwiczenia artylerii morskiej).
22 kwietnia 1952 r. uzyskuje patent sędziego motorowodnego klasy
państwowej. 30 września 1952 r. zdaje egzamin na stopień sternika II klasy
(w komisji egzaminacyjnej była m.in. znana w środowisku Śląska Marysia
Stateczna). 9 czerwca 1954 r. uzyskuje trzecią klasę sportową w żeglarstwie
jako sternik.
W okresie październik-listopad 1958 r. bierze udział w rejsie morskim
zorganizowanym przez TKŻ PTTK „Tramp” w Katowicach na Zewie Morza,
na trasie Świnoujście-Kanał Kiloński-Antwerpia-Londyn-Rotterdam-Ham-
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burg-Gdynia. W 1961 r. płynie w rejsie Karolinki do Szwecji (kapitanem był
wówczas Ryszard Książyński).W dniach 2-20 września 1968 r. prowadzi rejs
Karolinki po wodach Jugosławii, zaś 13 października tego samego roku bierze
udział w rejsie jachtu Generał Zaruski po Zatoce Gdańskiej (prowadzonym
przez kapitana Pierożka).
W tym też roku 1969 płynie na jachcie Śmiały ze Świnoujścia do Gdyni.
Ponownie prowadzi s/y Karolinkę po wodach Jugosławii. W latach 1976-77
prowadzi s/y Karolinkę II z Gdyni do Hawany i Meksyku, zaś w roku 1979
z Hawany do Casablanki. W roku 1984 bierze udział w Operacji Żagiel 84,
związanej z obchodami 400-lecia odkrycia przez Jacquesa Quartiera drogi
morskiej do Kanady. W czwartym etapie wyprawy prowadzi Karolinkę III
z Montrealu do Lizbony, po raz trzeci (tym razem w wieku 83 lat) pokonując
Atlantyk. Jeszcze w roku 1992, a więc w 90. roku życia, prowadził rejs morski
na jachcie Barlovento II do Danii i Szwecji.
W sumie odbył około 40 rejsów morskich i oceanicznych. Był sędzią żeglarskim. Zawsze interesował się problematyką budowy i utrzymania jachtów.
27 stycznia 1955 r. zostaje mierniczym SŻ GKKF. W numerze 4 miesięcznika „Wodami Polski” z sierpnia1956 r. znajdujemy informację o Instrukcji
dotyczącej malowania sprzętu żeglarskiego opracowanej przez Mieczysława
Millera. Zawiera ona szczegółowe wskazówki dotyczące materiałów malarskich oraz omawia technikę malowania drewna i metali.
W latach pięćdziesiątych jest członkiem Komisji Sprzętu i Urządzeń PZŻ
(widać bardzo cenionym, jeżeli sekretarz Komisji Józef Marczewski gorąco
prosi o nierezygnowanie z pracy w Komisji). Od roku 1973 pracuje jako inspektor nadzoru technicznego PZŻ nad budową jachtów morskich oraz inspektor Polskiego Rejestru Statków, nadzorując budowę, przebudowę i remonty jachtów morskich.
W sumie czuwał nad budową około 40 jachtów morskich. Był członkiem
założycielem TKŻ PTTK „Tramp” w Katowicach oraz członkiem Żeglarskiego Klubu Morskiego w Katowicach. Był Członkiem Honorowym obu tych
klubów, a także wielu innych. 26 sierpnia 1967 r. zweryfikowano mu Dużą
Srebrną Żeglarską Odznakę Turystyczną. 29 czerwca 1982 r. otrzymał (jako
pierwszy w historii tej odznaki) Dużą Złotą Odznakę Żeglarską PTTK z trzema szmaragdami.
Posiada liczne odznaczenia państwowe, resortowe i żeglarskie, m.in.
Srebrną Odznakę „Zasłużony Pracownik Morza” (1974), „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” (1958), „Zasłużonemu dla Żeglarstwa Śląskiego” (1969). W konkursie Rejs Roku organizowanym przez gdański „Głos
Wybrzeża” otrzymał za całokształt swoich osiągnięć Nagrodę Specjalną.
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16 kwietnia 1983 r. XXX Sejmik Polskiego Żeglarskiego nadał mu tytuł
Członka Honorowego KOZŻ.
Zmarł w 91 roku życia.
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Urodzony 11.03.1958r. w Bydgoszczy, syn Michała i Barbary, jachtowy kapitan żeglugi
wielkiej (1984r.), instruktor
żeglarstwa (1979r.), sternik
lodowy (1977r.), morski sternik motorowodny (1982r.);
radiotelefonista i obserwator
radarowy.
Absolwent Politechniki
Warszawskiej – praca dyplomowa magisterska z zakresu
badań modelowych kadłuba
jachtu i sztywnego płata napędowego (1982r.); studia
podyplomowe – Szkoła Główna Handlowa (1995r.); licencjonowany zarządca nieruchomości (2003r.); publikacje z zakresu obróbki strugą hydrościerną
oraz napędów wiatrowych; współautor Encyklopedii żeglarstwa pod redakcją
J. Czajewskiego (PWN, Warszawa 1996r.).
Członek AZS Warszawa (od 1975r.); w latach 1977-1985 Wicekomandor ds. Morskich AKŻ – AZS Warszawa; członek Rady Żeglarskiej Zarządu
Głównego AZS; odznaczony Złotą Odznaką AZS; organizator wypraw żeglarskich OpSail w 1978, 1982, 1984 i 1988 roku; instruktor na obozach szkoleniowych, w tym w Szkole Żeglarstwa Morskiego AZS w Trzebieży.
Pierwszy kontakt z żeglarstwem w 1974 r. na obozie szkoleniowym
w Klewkach koło Olsztyna zakończonym egzaminem w formie opowieści
o tym, „co bym zrobił, gdyby wiało” (bo nic nie wiało…); pierwszy rejs morski w 1976 r. na s/y Legia jako „podręczny Kapitana”, dopóki nie przywiało i „wszyscy rzygali, tylko ja i Kapitan nie”, co diametralnie zmieniło role.
W 1980 r. absolwent szkoły trzebieskiej manewrowania stoczterdziestką, jeden z trzech, którzy zdali spośród 23 zdających manewrówki.
Pierwszy rejs kapitański w 1981 r. na s/y Alfa z Trzebieży, w którym jeszcze w Świnoujściu wrogie siły wyrwały pół fordeku, a mimo to został zrealizowany zgodnie z planem. Uczestnik Zlotów Żaglowców Szkolnych:
• OpSail ’78 (III oficer s/y Smuga Cienia – Bałtyk, Morze Północne),
• OpSail ’82 (I oficer s/y Smuga Cienia, a potem III oficer s/y Joseph
Conrad – Bałtyk, Morze Północne, Atlantyk),
• OpSail ’84 (zastępca kapitana s/y Joseph Conrad – Rzeka Św. Wawrzyńca, Północny Atlantyk, Morze Irlandzkie, Kanał Kaledoński, Morze Północne, Bałtyk).
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Kapitan – stażysta na s/y Generał Zaruski w rejsie z narkomanami. Dobrą
praktykę morską zdobywał pod komendą kapitanów starej daty – kpt. Bolka
Kowalskiego, kpt. Andrzeja Rościszewskiego, kpt. Zbigniewa Michalskiego,
kpt. Andrzeja Wilczyńskiego.
Samodzielnie prowadził 10 rejsów pełnomorskich (Morze Śródziemne,
Atlantyk, Morze Północne, Bałtyk) i kilka zatokowych; ogółem w 35 rejsach
przepłynął ponad 29 000 Mm, spędzając na morzu ponad 7000 godzin.
W Bractwie Wybrzeża od 1981 roku z rekomendacji ówczesnego Kapitana Bractwa Bolesława Kowalskiego. Dwukrotnie członek Rady Siedmiu (majordomus, skarbnik). Uhonorowany 3 gwiazdami białymi i 1 gwiazdą czerwoną. Obecnie (od 2006r.) Sztorman Mesy Warszawskiej.
Miłośnik tradycji morskiej i twardej szkoły żeglarskiej. Obdarzony talentami plastycznymi współautor charakterystycznego znaku kaperskiego ramienia na banderze Mesy Polskiej Bractwa Wybrzeża oraz autor wielu jachtowych pieczęci pocztowych. Nauczyciel akademicki i wychowawca młodzieży,
konstruktor nietypowych maszyn i niezwykłych urządzeń, zarządca nieruchomości, audytor energetyczny oraz specjalista w dziedzinie energetyki odnawialnej.
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Hubert Koleśnik (cyfra 50)
Urodziłem się 09.01.1937r.
w Wilnie. Ojciec mój, Leon
Koleśnik, był ochotnikiem na
wojnie w 1920 r. i jako oficer
rezerwy w 1939 r. został wywieziony do Kozielska…
Druga gałąź rodziny
z rodowej posiadłości została wywieziona do ZSSR – ze
strony matki pradziadek był
powstańcem 1863 r. Dziadek Piotr Więckowski zginął
w Legionach. Matka była
łączniczką AK na Wileńszczyźnie.
Karierę żeglarską rozpocząłem już w łonie Matki, Ojciec był członkiem
Klubu Żeglarskiego Oficerów Rezerwy w Brasławiu i żeglowali na jeziorze
Drywiaty. Po wojnie osiedliśmy w Lublinie, gdzie ukończyłem technikum budowlane.
W międzyczasie kajakowaliśmy z Mamą i kolegami w PTTK, gdzie ukończyłem pierwszy kurs żeglarski (nawigację i inne przedmioty wykładał Brat
kpt. Ziemowit Barański). Szkolenie praktyczne odbyłem również pod jego
kierunkiem na jeziorze Firlej. Tam też zdobyłem stopień żeglarza w 1957r. Jesienią tamtego roku powołano mnie do służby w Marynarce Wojennej, gdzie
spędziłem 3 lata w dywizjonie trałowców.
W 1960 r. zdałem na wyższe studia. Latem 1961 r. w lubelskim klubie LPŻ
(również u Brata Ziemka) otrzymałem patent sternika jachtowego – 1008/Wa
oraz zostałem przyjęty do Klubu im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie, którego komandorem był Brat kpt. Bolesław Kowalski.
W 1962 r. uczestniczyłem w pierwszym rejsie morskim z Gdyni do Oslo.
W 1963 r. w Jastarni uzyskałem patent jachtowego sternika morskiego (381/
Gd). Jestem również instruktorem żeglarstwa. Brałem udział w szkoleniu
młodzieży na obozach żeglarskich. Patent jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej nr 234 otrzymałem wiosną 1972 r. Jestem członkiem honorowym YKP
w Warszawie oraz członkiem zwyczajnym YKP w Gdyni.
• Moja praktyka żeglarska jest raczej skromna:
• Wody śródlądowe – 8 rejsów – ok. 2500 km
• Rejsy zatokowe – 5 rejsów – ok. 700 Mm
• Rejsy pełnomorskie – Dar Młodzieży (L.M.) – ok. 700 Mm
• Na jachtach: Sawa, Tadeusz, Mokotów, Wars i in.
− na funkcji bosmana – 1 rejs – 1110 Mm
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− na funkcjach oficerskich – 5 rejsów – 3485 Mm
− na funkcji kapitana – 25 rejsów – 17 180 Mm
Łącznie: 32 rejsy – 22 140 Mm.
Pływałem głównie w rejsach klubowych, szkoleniowo-stażowych: od
Gdyni, Kemi (N-Botnia) i Oslo, do Tlina po Dieppe, St. Valery (Francja);
również po Morzu Czarnym, Marmara, Egejskim oraz Tyrreńskim.
Dzięki żeglarstwu pozyskałem wielu przyjaciół. Często pływała ze mną
moja Żona Ania, dwie córki Agnieszka i Maja oraz syn Maciek (j.st.m.), który obecnie mieszka w Bostonie. Żegluje wraz z żoną oraz 6-letnim Jasiem
i 4-letnim Stefanem na wodach portowych Bostonu i Cape Cod.
W 2001 r. mój długo budowany jachcik pełnomorski s/y Maryla wywiozłem do Gdyni. Po dokonaniu niezbędnych doposażeń niewiele mam czasu na
pływanie. Na s/y Maryla i żegluję z rodziną i przyjaciółmi.
Mesa Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża powołała mnie w 1983r.
i zostałem zaprzysiężony pod cyfrą 50.
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W Bractwie Wybrzeża od
29.10.1983r. Należy do grona
bardzo aktywnych Braci. Wyróżniony dwiema gwiazdami
białymi i Medalem Bractwa
Wybrzeża. W latach 19972003 pełnił funkcję skryby
i pełni ją znowu od roku
2007.
Żonaty, żona Agnieszka
(prawnik) pracuje za granicą
jako sędzia, obecnie w Afganistanie i Kambodży. Syn Paweł aktualnie (2010) kończy
szkołę średnią.
Urodzony 4 maja 1958 r. w Lublinie. Szkoły średnie i studia na Akademii Medycznej ukończył w Lublinie. Specjalizował się w ginekologii. Pracuje
jako profesor w macierzystej uczelni (Uniwersytecie Medycznym w Lublinie).
O swojej karierze żeglarskiej pisze tak:
„Mój żeglarski życiorys jest nierozerwalnie związany z jeziorem Piaseczno położonym na północny wschód od Lublina na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Pierwszą przygodę na Piasecznie przeżyłem jako brzdąc
i pamiętam ją bardzo mgliście. Często jednak podczas rodzinnych spotkań
wspomina się czasy, kiedy normalni ludzie nie miewali jeszcze samochodów,
a zakłady pracy oferowały letnie wyjazdy weekendowe autokarem. Wyjazdy
takie organizowała również uczelnia mojego taty, tj. Wyższa Szkoła Rolnicza
w Lublinie.
Mnie na wyjazd nad Piaseczno potrzebna była do pełni szczęścia tylko
dobrze napompowana dętka, najlepiej od traktora. No, a gdzie łatwiej znaleźć
taką dętkę, jeśli nie w Wyższej Szkole Rolniczej? Zaopatrzony więc w taką
dętkę, w kąpielówkach, rozgorączkowany czekałem tylko na otwarcie drzwi
autokaru. Kiedy to nastąpiło, najszybciej jak mogłem wybiegłem z utrzymywaną z trudem w rękach dętką i rzuciłem się do wody. W pewnej jednak chwili dętka odwróciła się w wodzie tak, że wystawała z niej już nie moja głowa,
a nogi. Gdyby nie tata, który w ubraniu i butach, w wodzie powyżej kolan
wyciągnął mnie pionowo za nogę, pewnie moja opowieść skończyłaby się
właśnie wtedy.
Kolejny raz zobaczyłem Piaseczno w 15. roku życia, kiedy to znalazłem
się na obozie Sekcji Żeglarskiej AZS „Antares” przy wtedy już Akademii
Rolniczej w Lublinie, dla dzieci pracowników tej uczelni. Sternikiem mojej
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wachty był późniejszy bardzo bliski przyjaciel, a w końcu świadek na moim
ślubie – Leszek Sykut. Natomiast kierownikiem wyszkolenia żeglarskiego był
obecny Brat Wybrzeża w Mesie Kaprów Polskich Tadeusz Karpiński (95).
Tadzio lansował pogląd, że w żeglarstwie liczy się nie tylko rzemiosło, ale
także szeroko rozumiana kultura. Na przykład, aby zdać na stopień żeglarza,
trzeba było wykazać się między innymi znajomością choćby jednej piosenki żeglarskiej. Pilnował także, by młodzi uczestnicy obozu nie za wcześnie
się rozpalili i rozpili. Znalezienie na terenie obozu niedopałka kończyło się
wynoszeniem go w kondukcie pogrzebowym na marach poza obręb obozu
i zakopaniem go. Po wieczornym apelu i ciszy nocnej Tadeusz robił często
kontrolne naloty, ale zawsze zastawał wszystkich uczestników smacznie śpiących. Nie wiedział jednak, że wachta służbowa pilnująca w nocy naszych
Omeg budziła o drugiej nad ranem uczestników obozu celem picia i palenia.
W tamtych czasach wśród młodzieży popularnością cieszył się tylko jeden
trunek – wino. Jednak pod różnymi nazwami: alpaga, bełt, czar pegeeru, jabcok, kwach, pisane patykiem, sikacz, siki świętej Weroniki (chyba jednak nie
wszystkie nazwy zapadły mi w młodzieńczą pamięć).
Dwa lata później pełniłem na obozie w Piasecznie obowiązki sternika. Na
zakończenie obozów odbywały się chrzty neofitów. Zawsze miałem odczucie,
że te uroczystości są mdłe, tortury za mało okrutne, piasek z musztardą za
drobny, towot do smarowania neofitów za czysty, szyszki do klękania przed
Prozerpiną – jakieś mało ostre. Przygotowałem więc chrzest, którego wspomnienie jeszcze dzisiaj robi wrażenie. Neofici i ich stroje zostali pomalowani
farbami wodoodpornymi oraz nitro, w kolorach białym, niebieskim i czerwonym. Na mało, niestety, skuteczne, ale dokuczliwe mycie ciał i kostiumów
zużyty został cały zapas rozpuszczalników.
Wspominając ten chrzest, ówczesny Komandor naszej Sekcji Żeglarskiej
Rysiek Stroński do dziś używa bardzo brzydkich wyrazów.”
Należy tu dodać to, czego autor powyższych wspomnień nie napisał –
mianowicie że po tym chrzcie musiał się ukrywać przed Komandorem w okolicznych lasach przez ładnych parę dni. Oczywiście, chodziło o uchronienie
się przed nagłą śmiercią z ręki Komandora.
„Parę następnych lat dzieliłem równo pomiędzy Akademię Medyczną
i Piaseczno. Przy stałych brakach materiałów i narzędzi prace naprawcze
i konserwacyjne przy jachtach trwały prawie codziennie. Jednak dzięki nowej
młodzieży zasilającej Sekcję udawało się utrzymać nasz sprzęt w gotowości
i klarze. Byłem dumny (i nie tylko ja) z naszego zaangażowania w działalność
Sekcji w lecie i planowania następnego sezonu w zimie. To wtedy powstały
projekty rozbudowy bazy bosmańskiej, pisania kroniki naszej Sekcji i inne.
Rysiek jako Komandor potrafił wysłuchiwać moich najbardziej nawet
fantastycznych projektów. Ja też byłem jednym z niewielu, którzy potrafili lać
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oliwę uspokojenia na jego nieopanowane emocje. Bliska braterska współpraca zaowocowała 29 października 1983 r. poręczeniem przez Brata Wybrzeża
Ryśka Strońskiego (26) popartym przez Ziemka Barańskiego (12) – zostałem
pasowany na brata Wybrzeża z cyfrą 52.
W 1984 r. nasza Sekcja zorganizowała rejs s/y Roztocze do Amsterdamu.
Jak się jednak okazało, portem docelowym został Flensburg. Wtedy zrobiłem
staż na sternika morskiego. Egzamin praktyczny zdawałem jesienią po kursie
manewrowym. Mojej porażki nic nie zapowiadało. A jednak oblałem z manewrówki – wziąłem człowieka przy zbyt dużej szybkości.
Potem jachting poszedł trochę na bok. Wygrała na tym praca zawodowa. Na szczęście, nie na długo. Ze szczurzego życia na lądzie wyrwał mnie
Ziemek – podarował mi dwa wspaniałe miesiące na s/y Fryderyk Chopin.
Pomagając Ziemkowi wymieniać bloki i liny, pełniłem obowiązki bosmana,
a układając pasażerów na rufowym pokładzie – lekarza.
Znajomość niemieckiego uczyniła ze mnie także przewodnika portowego
i tłumacza.
Teraz znów trochę pauzuję, ale z żeglarstwem rozstać się nie da. Za to
zrobię sobie pewnie belwederskiego profesora”.
Tyle autor wspomnień o sobie, a pisał to parę lat temu. Obecnie aktywnie
żegluje. Po Jeziorach Mazurskich, w Chorwacji, po Morzu Karaibskim (ostatnie rejsy: 2009 i 2010).
Uzyskał też stopień jachtowego sternika morskiego.
Odznaczony Złotą Odznaką AZS.
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Urodzony 8 marca 1927r.
w Toruniu. Ukończył w 1950
roku Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach i na
podstawie nakazu pracy powrócił do Lublina, gdzie pracował w Przedsiębiorstwie
Resortu Łączności, od 1959r.
jako Zastępca Dyrektora
i Dyrektor. Obecnie na emeryturze. Od 1968 roku jachtowy
sternik morski. W Bractwie
Wybrzeża od 29.10.1983r.
Wyróżniony jedną gwiazdą
białą. W latach 1989-1992
Starszy Bosman Mesy Kaprów Polskich. Żonaty, żona Henryka.
O sobie pisze tak:
„Urodziłem się jako syn oficera kawalerii, a ściśle artylerii konnej. Rodzina szlachecka herbu „Trąby”. Dobra rodzinne – Zaleszany pozostały na
Ukrainie. Od dzieciństwa stale obracałem się wśród ordynansów, a ulubionym
moim miejscem były pułkowe stajnie. Te okoliczności w sposób znakomity poszerzyły mój słownik i wiedzę, których trudno by szukać w szkołach
i uczelniach. Zapewniło mi to szacunek u kolegów. Nauczyłem się też konnej
jazdy dużo wcześniej niż czytania.
Kiedy zamieszkaliśmy w Warszawie ojciec mój, zapalony żeglarz, został
członkiem Oficerskiego Yacht Clubu. Elegancka siedziba klubu mieściła się
między mostami Poniatowskiego i Kolejowym. Obowiązywała tam surowa
etykieta żeglarska i np. chodzenie z gołą głową lub w rozchełstanym stroju
nie wchodziło w rachubę. W hangarze klubu ojciec budował jacht – szpicgat
z ogromną ilością mosiężnych okuć – mesingów, co przeklinałem jako że,
czyszczenie ich stało się moim udziałem. Jacht nazywał się Elien (12-15 m2
żagla), w kokpicie mieściły się 4 osoby. Nie była to konstrukcja udana, bo
niechętnie wykonywał zwroty na wiatr. A Elien było to imię konia na którym
tata odprawiał wojnę 1920 roku w I Dywizji Kawalerii.
Na tym jachcie zdobyłem pierwsze umiejętności żeglarskie i odbyłem
pierwszy daleki rejs Wisłą do Gdańska w 1934 roku. Była to wielka zespołowa impreza wodniacka w której uczestniczyło 100, a może i 200 osób. W roku
1937 popłynąłem (z Jastarni) na pierwszy morski rejs. Trwał wprawdzie tylko
1 dzień, ale zobaczyłem jak to jest kiedy ginie brzeg i horyzont jest czysty.
Jacht to był duży biały jol, a na pokładzie trzeba się było pilnować, bo relingi
jeszcze nie były w modzie, a była jedynie niezbyt wysoka falszburta.
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W 1939 roku mieszkałem już w Lublinie. Wiosną zdałem egzamin do
Korpusu Kadetów w Rawiczu i życie moje miało się całkowicie odmienić.
Jakoż odmieniło się1-go września. Ojciec formował jednostkę kawalerii
w Tomaszowie Lubelskim i ściągnął mnie tam. W ten sposób odbyłem kampanię 1939 roku jak prawdziwy ułan. Zrozumiałe, że w czasie okupacji obowiązkiem moim było wstąpienie do Armii Krajowej. Tak spotkałem pchr.
Beja tj. Irka Bieniaszkiewicza (brat z cyfrą 36) i tak jakoś razem nam zbiegło
życie, z przerwami bo Irek zaliczał sowieckie łagry, a ja więzienie na Zamku
Lubelskim.
W Lublinie ciągle czepiało się mnie UB, więc przeniosłem się do Katowic, na WSE. Po ukończeniu studiów, w czerwcu 1950 r. powróciłem do Lublina z nakazem pracy i podjąłem świetnie płatną pracę. Aż tu 15 lipca, o 3 nad
ranem, kilku drabów zaprowadziło mnie na UB. Po kilku godzinach zostalem
przewieziony na Zamek i bez żadnych ceregieli osadzony w areszcie, cela
3 baszta II. Po schodach w dół, cela okrągła, w środku niżej jak arena. Poruszał się tam zbity tłum. Drobnymi kroczkami dookoła, dookoła, zwrot i w
drugą stronę. Na noc, na beton kładło się dechy i na tych dechach spało jak
szprotki w pudełku, na boku raz i zwrot na drugi bok. Kto usiadł lub musiał
do kibla – koniec, już się nie położył. Pierwszego dnia byłem pewien – nie
dotrzymam do następnego dnia. Jednych wywoływano, inni przychodzili,
a o mnie nikt nie pytał.Wywołano mnie dopiero w końcu grudnia i od razu do
wyjścia. Podpisalem co kazano i nie pytalem „za co?”.
Woda i żagle nie dawały mi jednak spokoju, więc jak było mnie na to stać,
nabyłem niemiecki żaglowy składak (firmy NRD-Pax, żywcem skopiowany
z Klepera). Znakomity. Szkielet drzewca i boczne miecze – jasny jesion, srebrna bardzo mocna powłoka, złącza mosiężne, świetnie profilowane wiosła, fartuchy przeciwdeszczowe. Kupiłem go w 1956r. I zaraz na Mazury: GiżyckoRuciane-Zamordeje-Ruciane. W 1957 Czarna Hańcza i jeziora Augustowskie.
W 1958 r. rzeka San i Wisłą do Piław, potem Giżycko-Puszcza NboreckaEłk-Stare Jabłonki-Iława.W 1959 Krutynia do Rucianego.1960 rzeka Rega do
morza. Większość tych spływów odbyłem z Irkiem Bieniaszkiewiczem.
Dodam jeszcze, że w 1953 r. cały miesiąc pływałem na pychówce, do której uszyłem z krawieckiej kieszeniówki żagiel, (Irek też tam był). Zaliczyłem
najpiękniejsze polskie akweny. W roku 1958 przesiadłem się na „prawdziwe”
żagle w Żeglarskim Klubie Turysty PTTK. Warto tu zaznaczyć, że 3 łodzie
wybudowaliśmy sami. Klub był jednym z pierwszych w Lublinie i był kolebką lubelskiego żeglarstwa. Z naszych Panów Braci należeli tu Bieniaszkiewicz, Barański, Karpiński i Zbyszyński. Pierwsze powojenne kroki na morzu
to łódzki jacht Nike (Ametyst). Pływałem na nim z Barańskim i Goeblem
i poznałem zapach i smak zagranicznych portów.
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Od czasu powstania Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego
nieprzerwanie pełniłem różne funkcje w Komisji Morskiej i Komisji Dyscyplinarnej (Przewodniczący). Razem ponad 45 lat. Kiedy spłynęło na wodę
Roztocze pływałem na nim jako oficer. Wtedy na jednym z rejsów przyszło
nam razem z Irkiem do głowy, aby założyć „Prawdziwy Dziennik Pokładowy”
z mottem „tu każdy może napisać co sądzi o kapitanie, gdzie ma taki rejs i kim
właściwie są jego koledzy”. Dziennik pomyślany był na jeden jesienny rejs
Roztocza (Sassnitz, Wismar, a wiało bez przerwy 7-11), a zrobiła się z tego
historia i służy do dnia dzisiejszego.
Miałem też jeszcze jedna żeglarską specjalizację. Potrafiłem w warunkach morskich przygotować każda potrawę, aż po najwystawniejsze przyjęcie.
W rejsie Roztocza do Petersburga przyszło mi do głowy urządzenie wystawnej kolacji z racji powitania białych nocy. Działo się to koło wyspy Saremaa.
Załoga galowo, krawaty, białe koszule, rogalówki (marynarki granatowe
z emblematami klubowymi i złotymi guzikami za którymi optował nasz brat
Wiesław Rogala, wtedy Sekretarz Generalny PZŻ). Tymczasem wachtowy
woła „marwoj płynie”. Podchodzą szalupą i odbywa się kontrola dokumentów. Obejrzeli też nasz zastawiony stół, nasze białe koszule i krawaty, a oficer
nie wytrzymał i zapytał „Szto u was siewodnia prazdnik”, a ja mu na to „niet,
użyn kak jeżedniewno” (nie, kolacja jak codziennie). Na schodkach zejściówki wychodzący matros szczeknął do oficera „wot polskije pany”.
Z różnych względów już nie pływam, ale sięgnąłem do dawnych umiejętności – malarstwa, vide piracki portret Ziemka, wiszący u niego w domu.
Maluję przeważnie „mariny” i jakoś czuję się z morzem ciągle związany.
Odznaczony: Żeglarską Odznaką Turystyczną – wszystkich stopni
z ‘wielką złotą’ włącznie. Dane mi było na kawał historii Polskiego Żeglarstwa patrzeć własnymi oczami.
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Urodzony
w
Goławinie
6 września 1944 roku w rodzinie podwarszawskich ziemian.
Naturę miał wielce romantyczną, a życie niespokojne i bujne. Był uczynny, wrażliwy, skromny i koleżeński.
Od wczesnej młodości
aktywny i sprawny fizycznie.
Krzepki, o ciężkawej posturze, dość wcześnie został instruktorem walk wschodu,
a później żeglarstwa. Zdobył
również kwalifikacje płetwonurka.
Studia medyczne kończył w Białymstoku. Po rocznym stypendium we
Włoszech uzyskał tytuł doktora medycyny. Specjalizował się w neurochirurgii. Zmieniając miejsca zamieszkania, praktykował w kilku szpitalach Szczecina, Bydgoszczy, Warszawy i Gryficach. Prowadził również własne kliniki
bólu. Był ekspertem w Biurze Rejestracji Leków i Materiałów Lekarskich
Polskiego Instytutu Leków w Warszawie. Okresowo pracował na statkach
polskich i francuskich.
Żeglarstwem zainteresował się w końcu lat sześćdziesiątych. Z biegiem
czasu wypływał pod żaglami około 50 000 Mm. Opłynął w r. 1963 pod wodzą kpt. Aleksandra Kaszowskiego groźny przylądek Horn na jachcie Euros
(78 m2. pow. żagla) na krytycznym odcinku trasy z niesprawnym silnikiem.
Pogodę mieli przy tym, jak nakazuje tradycja – fatalną. Dziesięć dni coraz
cięższych sztormów, z falami ocenionymi na 15-16 metrów wysokości, przewrotką i grzywaczem, który wybił w nadbudówce bulaj, zalewając jacht tonami wody.
Wkrótce po wyjściu na Ocean Atlantycki dopadł ich kolejny sztorm
o sile huraganu, z wiatrem dochodzącym do 190 km/godz., którego efektem
końcowym był złamany maszt. Na awaryjnym olinowaniu i kikucie masztu
powiesili to, co zostało z żagli. I tak dopłynęli do Buenos Aires.
Przeszło miesiąc trwało usuwanie uszkodzeń, zanim byli w stanie wyruszyć w drogę powrotną. W zmniejszonym składzie załogi, pod komendą nowego kapitana – Henryka Jaskuły, Tomek już jako II oficer w dziewięćdziesięciodniowej żegludze przepłynął Atlantyk i wrócił do Gdańska. Był wówczas
najbliżej spełnienia marzeń o żegludze dookoła świata.
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W ciągłym dążeniu do tego celu zostaje armatorem 12-metrowego kecza.
24 kwietnia 1978 r. otrzymuje patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej
nr 420.
W roku 1985 już jako kapitan prowadzi bez silnika rejs z Pireusu do
Szczecina i do ostatnich lat przy każdej okazji uprawia jachting, ciągle z nadzieją, że życie pozwoli mu jednak opłynąć wielki krąg świata. Nie pozwoliło,
ale został członkiem prestiżowego Bractwa Kaphornowców.
16 maja 1988 r. został uroczyście przyjęty w szeregi Mesy Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża z cyfrą 54, w roku 1993 wziął udział w Światowym
Zafarrancho Bractwa w Belgii. W zaszczytnym uznaniu jego dokonań Rada
Siedmiu przyznała mu przywileje gwiazd białej i czerwonej.
Umarł 15 marca 2006 r. w wieku 61 lat, po długiej i ciężkiej chorobie serca, pozostawiając sześcioro dzieci. Pochowany został w Smoszewie
23.03.2006r.
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Ród Lutosławskich pochodzi
z Sieradzkiego i pieczętuje
się herbem Jelita. Pierwsze
wzmianki o rodzinie pochodzą
z roku 1672 – roku urodzenia
Kacpra Lutosławskiego, pana
na majątku w Lutosławicach
koło Sieradza. Wnuk jego,
Franciszek, syn Jana Lutosławskiego, chcąc się usamodzielnić, w roku 1786 kupił
majętność w Drozdowie pod
Łomżą i osiadł tam wraz ze
swoją małżonką Antoniną
Burską. Od tego czasu Drozdowo stało się siedzibą tej gałęzi rodu. Wnuk Franciszka, także Franciszek
Dionizy Lutosławski, miał sześciu synów, którzy zapisali się chlubnie w historii naszego kraju.
1. Wincenty Lutosławski był najstarszym synem Franciszka i Marii ze
Szczygielskich. W 1885 r. uzyskał na Uniwersytecie w Dorpacie stopień kandydata w zakresie chemii, a w 1886 r. w zakresie filozofii. W 1887 rozpoczął
studia nad Platonem i uzyskał magisterium z filozofii. Następnie pracował
w Moskwie, Londynie i Kazaniu, gdzie dostał docenturę na uniwersytecie,
i w Hiszpanii. W 1899 r. osiedlił się z rodziną na kilka lat w Krakowie, gdzie
wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ich dom był miejscem spotkań
literatów, artystów i działaczy narodowych. Wincenty Lutosławski stał się
aktywnym członkiem Ligi Narodowej, założył Koło Filaretów oraz pismo
„Eleusis” Stowarzyszenia „Eleuteria”. Prowadził niesłychanie aktywne życie naukowe i pedagogiczne. Jeździł z wykładami niemal po całym świecie.
W 1913 r. założył tzw. Kuźnicę w Chateau Barby we Francji, z której korzystało wielu rodaków. W czasie Traktatu Wersalskiego opracowywał ekspertyzy dla delegacji polskiej. Po zakończeniu wojny został profesorem na
Uniwersytecie Wileńskim. Po przejściu na emeryturę, po krótkich pobytach
w różnych miejscach i krajach, osiadł w Krakowie, gdzie jeszcze w latach
1946-48 wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim.
2. Drugi wnuk Stanisław Kostka skończył studia rolnicze w Halle i po
śmierci ojca objął prowadzenie majątku drozdowskiego. Ożeniony z Marią
Jabłońską, mieszkał w Dolnym Dworze, dzisiejszym Muzeum Przyrody. Rozwijał działalność społeczną. Założył w Łomży Szkołę Handlową (1906) i Syndykat Rolniczy, był działaczem organizacji ziemiańskich, m.in. stał na czele
Łomżyńskiego Oddziału Banku Ziemian i Łomżyńskiego Oddziału Związku
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Ziemian. W Drozdowie zorganizował ochronkę dla dzieci w wieku przedszkolnym i przyczynił się do budowy szkoły. Był prezesem Rady Parafialnej
w Drozdowie. Obdarzony praktycznym zmysłem, prowadził w kierowanych
przez siebie instytucjach racjonalną i pożyteczną działalność.
3. Kazimierz Lutosławski – doktor medycyny i św. teologii, lekarz, pedagog, ksiądz, współtwórca Harcerstwa Polskiego, autor Krzyża Harcerskiego,
poseł na Sejm w niepodległej Polsce. W czasie pobytu w Anglii w 1904 r. zapoznał się z ideałami ruchu skautowego tworzonego przez gen. Roberta Stephensona Smytha Baden-Powella. Po powrocie do kraju pracował nad przystosowaniem poznanych zasad dla potrzeb młodzieży polskiej. Współpracował
ściśle ze swymi przyjaciółmi Olgą i Andrzejem Małkowskimi. Swoje podręczniki i artykuły dla harcerzy podpisywał jako: x. Jan Zawada, Instruktor
skautowy, Kapelan skautów lub Kapelan obozowy.
4. Marian Lutosławski był zapalonym społecznikiem. Oprócz działalności w Stowarzyszeniu Techników i innych organizacjach zawodowo-gospodarczych, był m.in. współtwórcą Macierzy Szkolnej i działaczem Narodowej
Demokracji, a także jednym z inicjatorów założenia Komitetu Obywatelskiego i Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej na początku pierwszej wojny światowej. W 1915 r. został delegowany jako pełnomocnik Centralnego
Komitetu Obywatelskiego i PKPS do Moskwy. Organizował tam pomoc dla
ludności polskiej wysiedlanej z Kongresówki, polskie szkoły, warsztaty, szpital, ośrodki pomocy i opieki, a w późniejszym czasie powrót ludzi do kraju.
W 1918r. Marian został aresztowany pod zarzutem działalności kontrrewolucyjnej i rozstrzelany bez sądu.
5. Jan Lutosławski, doktor nauk rolniczych po studiach w Rydze, Lipsku
i Halle. W latach 1906–1907 był redaktorem „Przeglądu Rolniczego”. Następnie gospodarował w swoim majątku Pączkowizna (dzisiejsze Czaplice). Od
początku XX w. aktywnie pracował w Towarzystwie Rolniczym w Łomży,
wygłaszając referaty i udostępniając swój księgozbiór dla propagowania wiedzy rolniczej. W 1910 r. Jan Lutosławski objął redakcję „Gazety Rolniczej”,
tygodnika poświęconego technice, produkcji rolniczej i obronie interesów
gospodarczych ziemian, a także zapoznającego czytelników z osiągnięciami
światowego rolnictwa.
6. Józef Lutosławski – w latach 1908-1915 administrował Górnym Drozdowem i browarem. Brał aktywny udział w łomżyńskim życiu kulturalnym
i społecznym. Organizował przedstawienia, prowadził kursy rolnicze, propagując spółdzielczość. W lecie 1915 roku został zmuszony do opuszczenia
Drozdowa. Dołączył do swych braci w Moskwie i został przedstawicielem
Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Riazaniu. Aresztowany w kwietniu
1918 r. Został rozstrzelany 5.09.1918 r. Z małżeństwa z Marią Olszewską miał
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trzech synów: Jerzego – mojego ojca, Henryka i Witolda – późniejszego znanego kompozytora.
Mój ojciec był po wojnie organizatorem amerykańskiej pomocy UNRA
dla naszego zniszczonego kraju i za tę działalność doświadczył srogich represji powojennego rządu. Zainteresowanych historią mojej rodziny zapraszam
na stronę internetową http://www.drozdowo.pl.
Urodziłem się 3 kwietnia 1937 roku w Warszawie i tam również spotkał
mnie wybuch drugiej wojny światowej. W 1941 roku urodziła się moja siostra
Maja. Jesienią 1943 roku zostałem zapisany przez rodziców na tajne komplety
w zakresie pierwszej klasy szkoły podstawowej. A że czasy były skomplikowane i podobne lekcje były nie tylko nielegalne, ale nawet bardzo tępione, to
przychodziliśmy na nie bez żadnych tornistrów czy teczek i zbieraliśmy całą
klasę przez półtorej godziny. Cały dzień przebywaliśmy z nauczycielami i dopiero wieczorem kolejno byliśmy wypuszczani do domu – żeby nie wzbudzić
podejrzeń. Wszyscy, oczywiście, zapisali się do harcerstwa – nie od razu jako
harcerze, ale jako zuchy. W ramach tego harcerstwa wyjeżdżaliśmy za miasto
lub na Pole Mokotowskie (mieszkałem wtedy w domu swoich rodziców przy
ul. Łowickiej na górnym Mokotowie) i tam przechodziliśmy rozmaite pasjonujące przeszkolenia w zakresie musztry i innych wojskowych specjalności.
W październiku nasz zastępowy po naukach korzystania z mapy i rysowania szkiców drogi wpadł na pomysł, żebyśmy (podzieleni na małe trzyosobowe
grupki) zrobili współzawodnictwo w sporządzaniu planów kanałów podziemnych pod Mokotowem. Ustalono nagrody za najlepsze szkice i korzystając
z włazu do kanałów znajdującego się na podwórku tej tajnej szkoły (przy
ulicy Kieleckiej), rozpoczęliśmy, uzbrojeni w latarki, codzienne szkicowanie
kanałów, odmierzając odległości przy pomocy 100-metrowej linki, którą dla
każdej grupy przygotował nasz zastępowy. Dni mijały, rodzice skarżyli się na
smród i codziennie po powrocie do domu lądowałem w wannie, ale zgodnie
z danym przyrzeczeniem harcerskim, nie chciałem się do niczego przyznać.
Po jakimś czasie rodzice najwyraźniej poinformowali się u zastępowego,
w czym rzecz, bo przestali nawet się wściekać – tylko codzienna wanna stała
się koniecznością.
Nasze nieudolne, ale dość precyzyjne szkice posłużyły zastępowemu do
sporządzenia dokładnej mapy kanałów pod całym prawie Mokotowem. Widocznie pokazał je (nic nam nie mówiąc) komuś ważnemu, bo nagle okazało
się, że z harcerskiej zabawy stało się to ważnym zadaniem do wykonania. Tak
dalece nas wszystkich wciągnęła ta ciekawa, acz bardzo śmierdząca robota, że
z nadejściem wiosny była gotowa podzielona na dzielnice pełna mapa kanałów
pod miastem obejmująca nawet obszar kanałów pod gettem warszawskim.
Wraz z cenzurką i promocją do klasy drugiej (z odznaczeniem) dostałem
także nagrodę jako dowódca swojej trójki za największy zeszkicowany rejon

156
Dykcjonarz Mesy Kaprów Polskich
i najdokładniej wykonaną tę niemiłą robotę. Nagrodą był prawdziwy rewolwer parabellum oraz dwa magazynki naboi do niego. Wraz z jeszcze trzema
trójkami zostaliśmy przedstawieni dowódcy AK regionu Mokotów i od niego
dowiedzieliśmy się, że w razie potrzeby zostaniemy wykorzystani jako przewodnicy po kanałach. Bardzo to nas wszystkich podbudowało i poczuliśmy
się już jak prawdziwi żołnierze. Z własnej dobrej woli w czasie wakacji robiliśmy wycieczki po kanałach, ścigając się z kolegami w dotarciu do najrozmaitszych miejsc w różnych rejonach Warszawy.
Przed samym wybuchem Powstania zostaliśmy wszyscy poprzydzielani do rozmaitych oddziałów partyzanckich w charakterze przewodników dla
łączniczek i łączników. Mnie wypadło o 15 w dniu wybuchu Powstania zameldować się w batalionie „Magda” na ulicy Zgoda. Pożegnałem rodziców
i siostrę i ruszyłem pełen entuzjazmu do takiej ważnej działalności. Ojciec
mój i matka byli od początku w AK i dobrze wiedzieli o rozkazach, jakie mnie
dotyczyły, bo potem przyznali mi się, że je z nimi omawiano. Wtedy dziwiłem się, dlaczego mnie nie wypytują i pozwalają – oczywiście bardzo mnie to
cieszyło, gdyż wcześniej bałem się, jak uda mi się wyrwać, kiedy przyjdzie
rozkaz. Pierwsze dni Powstania były jak wielka bajka o wolności i oddaniu
dla kochanej ojczyzny. Były to dni wielkich uniesień i radości z każdej chwili.
Szefową łączniczek była 17-letnia harcerka, do której zwracałem się „ciociu”,
co ją bardzo denerwowało, ale nie byłem w stanie się przezwyciężyć i mówić
do niej na ty (tego się domagała).
Już drugiego dnia dostałem hełm po zastrzelonym starszym koledze i panterkę z mocno pozawijanymi rękawami – dumy z tego ubrania nigdy, do samej
śmierci nie zapomnę. Swoje parabellum nosiłem za paskiem od krótkich harcerskich spodni. Tylko trzy czy cztery dni byłem na barykadzie wybudowanej
na ulicy Widok. Wtedy też strzelałem po raz pierwszy ze swego parabellum
– mało mi przy pierwszym strzale ręki nie złamał ten cholerny pistolet – tak
kopał ostro. Zaraz jednak zaczęły się wędrówki kanałami. Początkowo jedynie z łączniczkami, ale szybko potem już trzeba było prowadzić całe oddziały
z dzielnicy do dzielnicy. Zaczęliśmy też spotykać w kanałach coraz więcej
uciekających przed wysiedleniami ludzi. Byli wśród nich coraz częściej ranni
i pokaleczeni, a kontakt ich ran ze ściekami kanałów wywoływał wielki ból
– coraz więcej rozbrzmiewało w kanałach krzyków o litość i ratunek. Te obrazy jak żywe przesuwają się ciągle przed moimi oczyma pomimo wielu lat, jakie upłynęły od tego czasu. Dziecko 7-letnie reaguje na takie rzeczy znacznie
silniej niż dorośli.
Po kapitulacji Powstania schowałem hełm, panterkę i parabellum w skrytce w kanałach – jak inni poddaliśmy się Niemcom. Kanały opuściłem na placu
Narutowicza koło akademika i stamtąd popędzono nas ulicami przed dworzec
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Warszawa Zachodnia, skąd w wielkiej kolumnie wraz z innymi jeńcami pognano nas do obozu przejściowego w Pruszkowie. Tam w zakładach naprawy taboru kolejowego, w wielkich halach koczowały dziesiątki tysięcy ludzi.
Chorych i ciężej rannych dobijano na miejscu. Mężczyzn zdolnych do pracy
fizycznej wysyłano do Rzeszy na roboty. Kobiety zdrowe i silne – do Niemiec
do pracy w fabrykach… Był to więc wielki obóz przejściowy, gdzie odbywały się rozdziały – wszyscy słabi i wykończeni wysyłani byli do Oświęcimia,
dzieci o blond włosach do Niemiec do rodzin zastępczych do wychowania na
„mięso armatnie”, na potrzeby wojny. Grupki ludzi ściśnięte razem zajmowały wszystkie, choć w miarę wolne miejsca i układając w kupki swoje liche
tobołki, tworzyły takie rodzinne „zagrody”. Bardziej operatywni biegali po
kolejnych salach, szukając krewnych i znajomych.
W ten sposób znalazłem swoją babcię (matkę ojca) i swoją młodszą siostrę – miała wtedy 4 latka. Babcia rozpłakała się na mój widok – po kanałach
brudny, śmierdzący i nieumyty w poszarpanej odzieży, w której przed dwoma miesiącami wyszedłem z domu, wyglądałem na pewno mało pociągająco.
W czasie kiedy witaliśmy się, przyszła moja matka, a w kilka godzin potem
znalazł nas ojciec. Matki dobra znajoma pełniła rolę sanitariuszki obozowej
(przymuszona do tej roli przez Niemców z powodu doskonałej znajomości
niemieckiego i ukończonej szkoły pielęgniarskiej). Od niej dowiedzieliśmy
się, że chce pomóc nam uciec w nocy z obozu… Zwłaszcza matka bardzo cieszyła się na wyrost. Dziewczyna ta umówiła się, że przyjdzie po nas w nocy,
jak tylko uda się jej wszystko przygotować. Rzeczywiście, koło 22 pojawiła
się po przeciwnej stronie hali, zmierzając w naszym kierunku – w połowie
drogi podeszło do niej dwóch żandarmów, wykręcili jej ręce i zabrali ze sobą
poza halę – kilka sekund po opuszczeniu hali usłyszeliśmy strzały. Ojciec
poszedł zobaczyć, co się stało, i wrócił z wiadomością, że Stenia nie żyje
– zastrzelili ją ci Niemcy, którzy wyprowadzili ją z hali.
Następnego dnia zabrali ojca do transportu do Niemiec – matka ucieszyła
się, że nie do Oświęcimia… Minęło kilka godzin i przyszli zabrać matkę – powiedzieli, że zabierają ją do Ravensbrück, gdzie przejdzie kurację… Babcia
usiłowała protestować, ale dostała kolbą w buzię i było po protestach. Zostaliśmy we trójkę: siostra, babcia i ja. Nad ranem zabrali babcię – powiedzieli,
że do Oświęcimia na leczenie. Zostałem sam z siostrą i jej małym tobołkiem
zawierającym małego misia i jakieś fatałaszki. Doszedłem do wniosku, że
pozostawać tam na dłużej jest niebezpiecznie, i zacząłem się rozglądać po
całym terenie obozu za możliwością „wyparowania” wraz z siostrą. Niemcy
nie bardzo pozwalali na wędrówki po wszystkich halach i po całym terenie,
ale na takiego brudnego brzdąca nie zwracali uwagi – mogłem więc dokładnie
się rozejrzeć.
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Za jedną z hal stały platformy konne, na które więźniowie pod kontrolą
Niemców wynosili trupy z terenu obozu. Co kilka minut przychodziło dwóch
ludzi niosących kolejne zwłoki i za nimi szedł uzbrojony żandarm. Odstępy
czasowe pomiędzy tym „ciągłym załadunkiem” były bardzo rozmaite – czasami ponad pół godziny przy tych platformach nic się nie działo, a woźniców tam nie było – prawdopodobnie siedzieli gdzieś w jakimś pomieszczeniu
i czekali na sygnał odjazdu od Niemców. Przed wieczorem platformy były
zapełnione i zaczęły kolejno odjeżdżać w stronę bramy obozu. Przejechały ją
bez żadnego sprawdzania i znikły w ciemności. Wróciłem do siostry, która od
jakichś obcych ludzi dostała kawałek suchego ciasta – podzieliła się ze mną
i ostry głód, który od poprzedniego dnia dawał się we znaki, ustąpił. Szukając możliwości opuszczenia obozu, przegapiłem cienką zupkę serwowaną
wszystkim na halach w południe – było to jedyne jedzenie, które tam dawano.
Zupka ta, cienka i śmierdząca, była jednak w miarę ciepła i stwarzała pozorne
uczucie nasycenia – przynajmniej jego namiastkę.
Zasnęliśmy wtuleni w siebie na gołym betonie hali z tobołeczkiem siostry
pod głową. Następnego dnia na terenie obozu panował spory ruch, formowano kolumny więźniów, dzieląc je na 100-osobowe grupy, tak aby każda
pasowała do jednego towarowego wagonu. Co chwilę na naszą halę wpadali
Niemcy, wyczytując z okropnymi przekręceniami nazwiska z przyniesionych
ze sobą list – zabierali wyczytanych do coraz to nowych kolumn. Wyczekaliśmy z siostrą wjazdu kuchni polowej ze wspomnianą wcześniej zupą i po jej
zjedzeniu wyszliśmy razem z hali, kierując się na tyły następnej – tam gdzie
wczoraj przygotowywane były transporty zwłok. Dziś stały tam trzy platformy – pierwsza całkowicie zapełniona, druga i trzecia w ponad połowie. Wyczekawszy pustkę, podsadziłem siostrę i sam dostałem się za nią na ostatnią ze
stojących platform. Po leżących tam zwłokach przedostaliśmy się na jej przód
i tam, odsunąwszy z trudem dwa ciała, ułożyliśmy się koło siebie, ściągając je
na siebie ponownie – trupy dwóch podstarzałych kobiet w szerokich i długich
kieckach pomogły nam lepiej się okryć. Było miękko i dość ciepło, w odróżnieniu do nocnego betonu hali, więc oboje szybko zasnęliśmy. Obudził mnie
ruch platformy po nierównym gruncie. Kiedy wyjrzawszy spod zasłaniającej
mnie sukni zobaczyłem ponad głową korony drzew – wiedziałem, że jesteśmy
już poza obozem.
Jechaliśmy dość długo leśną gruntową drogą, a niebo nad nami zaczynało szarzeć, informując o bliskim zachodzie słońca. W pewnym momencie
platforma się zatrzymała i po chwili usłyszałem monotonny skrzyp kręconej
korby. Podnoszono jedną stronę platformy, aby zsunąć jej zawartość gdzieś
w dół. Siostra spała dalej, oddychając spokojnie, a ja – przytuliwszy się do niej
– okryłem nas wspomnianą suknią, której rąbek trzymałem w ręku, żeby nie
dopuścić do przypadkowego odsłonięcia nas przy zsuwaniu się z pochyłości,
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która w miarę kręcenia skrzypiącą korbą stawała się coraz bardziej stroma.
W pewnym momencie smutny ładunek zaczął się zsuwać razem, tak jak leżał
na platformie. Miękko znaleźliśmy się w dole, który był prawie po brzegi
wcześniej wypełniony zwłokami. Poprawiłem naszą „zasłonę” i dalej pozostaliśmy nieruchomo. Siostra nawet się wcale nie obudziła – dalej oddychała
równo i spokojnie. Po jakimś czasie doleciały do mnie niezrozumiałe fragmenty rozmowy, która toczyła się gdzieś wyżej ponad nami. Potem ponowny
skrzyp korby i wreszcie znane i wyraźne „wio!”, poparte strzałem z bata.
Poczekałem jeszcze chyba z 15 minut i ostrożnie wygrzebałem się ze
swojej kryjówki. Było już prawie ciemno, ale jeszcze wszystko było w miarę dobrze widać. Znajdowałem się w rowie o wymiarach ok. 50 metrów na
3 metry, prawie wypełnionym zwłokami, dookoła szumiał las i nie było widać
żywego ducha. Wróciłem do siostry – już nie spała i była trochę przerażona
tym, że została sama. Ucieszyła się na mój widok. Wydostanie się z tej zbiorowej mogiły okazało się bardzo proste z uwagi na jej zapełnienie – najpierw
podsadziłem siostrę, a sam wspiąłem się w ślad za nią. Wzdłuż mogiły szła
leśna droga, którą ruszyliśmy, półbiegnąc w kierunku przeciwnym niż ten,
z którego przyjechały platformy.
Po jakimś czasie, trudnym do określenia, dobiegliśmy do poprzecznej
brukowanej drogi. Tam zatrzymaliśmy się dla złapania tchu. Było już zupełnie
ciemno i tylko rozgwieżdżone niebo troszeczkę rozświetlało drogę. W prawo widać było koniec lasu, a w lewo las ciągnął się do granic widoczności.
Wybrałem drogę w prawo i po godzinie mniej więcej szybkiego marszu siostra zaczęła się coraz częściej potykać i narzekać, że dalej już nie może. Na
następny kawałek wziąłem ją na barana, ale sam byłem także dość zmęczony i nie wytrzymałem długo. Po kolejnym odpoczynku ruszyliśmy dalej, już
normalnym krokiem. Doszedłem do wniosku, że idąc normalnym krokiem,
zajdziemy dalej, niż męcząc się biegiem.
Zrobiło się trochę jaśniej, bo pokazał się księżyc. W oddali widzieliśmy
jakieś światełka, ale z powodu obowiązującego zaciemnienia były tak znikome, że trudno było ocenić do nich odległość. Okazało się, że znajdowały się
już bardzo blisko – po kilku dalszych minutach znaleźliśmy się na bocznicy
kolejowej, na której stał rząd kilkunastu wagonów towarowych. Szliśmy wolno wzdłuż tego szeregu, próbując odsunąć kolejne drzwi. Czwarte czy piąte
dały się odsunąć – podsadziłem siostrę i sam wspiąłem się za nią. W wagonie były dwie krowy i sporo siana. Zasunęliśmy wspólnym wysiłkiem drzwi
i zagrzebaliśmy się w siano. Oboje zasnęliśmy w jednej chwili.
Obudził mnie stukot kół pociągu. Chciałem otworzyć trochę drzwi, jednak nie dało się – widać albo hak zamykający drzwi sam się zasunął, gdy
je z siostrą zamykaliśmy, albo potem ktoś je zamknął. Rozpakowałem tobo-
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łek siostry, żeby zobaczyć, czy nie ma tam czegoś przydatnego – znalazłem
pulowerek, ręcznik, misia i zamykaną na taki staromodny zatrzask butelkę
z resztką lemoniady. Spróbowałem – po wylaniu resztki lemoniady – użyć tej
butelki do udojenia mleka. Po wielu bardzo zabawnych podejściach zaczęło to
wychodzić i mniej więcej po dwóch godzinach „walki z losem” dysponowałem pełną butelką zupełnie świeżego mleka. To bardzo podniosło nastroje mój
i mojej małej siostry. Pociąg jechał stale i trudno było mi ustalić kierunek jego
przemieszczania się, ale przez położone dość wysoko zakratowane okienko
po podciągnięciu się rękoma mogłem jakiś czas śledzić mijaną okolicę – jakiś
czas, bo ręce mdlały i co kilka minut trzeba było odpoczywać.
Od czasu do czasu słyszeliśmy strzały i dalekie wybuchy, ale na razie nie
było jak ustalić kierunku jazdy. Tego dnia delektowaliśmy się oboje świeżym
mlekiem, które musiało nam starczyć za picie i za jedzenie równocześnie.
W nocy obudziła nas cisza – pociąg stał. Po podciągnięciu się do okienka nic
charakterystycznego nie widziałem, ale z liczby szyn i widocznej zwrotnicy
mogłem wnioskować, że stoimy na jakiejś niewielkiej stacji. Koło pociągu
nikt się nie kręcił i o opuszczeniu wagonu nie było co myśleć, bo drzwi wagonu nadal nie dawały się otworzyć. Na tej stacyjce staliśmy do popołudnia
następnego dnia. Przed zachodem słońca pociąg znowu ruszył i teraz jazda
była znacznie bardziej nieregularna: godzina jazdy – dwie godziny postoju
gdzieś na bocznicy. Całe szczęście, że obie krowy nie miały nic przeciwko
moim udojom, a i moja biegłość w tym trudnym fachu wzrastała z każdym
kolejnym dojeniem. Mleko smakowało wybornie i pozwalało nie odczuwać
głodu – oszukiwało go po prostu.
Po czterech dniach jazdy, które nam się bardzo dłużyły, pociąg stanął na
jakiejś troszkę większej stacji i usłyszeliśmy krzątających się ludzi, którzy
otwierali kolejne wagony i wyprowadzali z nich jadące nim zwierzęta. Zagrzebaliśmy się z siostrą w sianie, żeby nie zostać odkryci po otwarciu drzwi.
Po jakimś czasie drzwi naszego wagonu ze skrzypem zostały otwarte i zaczęto
ustawiać drewniany pomost do sprowadzenia krów z wagonu na ziemię. Po
wyprowadzeniu pierwszej krowy odgłosy ludzi oddaliły się od naszego wagonu, odważyłem się więc wyjrzeć – zobaczyłem z dala od nas kilku ludzi wpychających „naszą” krowę po drewnianej pochylni do ciężarówki – koło naszego wagonu nie widziałem nikogo. Podjąłem błyskawiczną decyzję – trzeba
się stąd ewakuować. Złapałem siostrę za rękę i po „krowiej” pochylni szybko
znaleźliśmy się na ziemi – kilkanaście kroków i przez nikogo nie zauważeni
szliśmy drogą wzdłuż torów w kierunku oddalającym nas od stacji. Po niedługim czasie wychodziliśmy już z miasta na szosę – na tabliczce przeczytałem
„Lanckorona”. Dookoła widzieliśmy szereg sporych pagórków, za którymi na
horyzoncie można było rozróżnić poszarpane granie wyższych gór.
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Szliśmy ponad dwie godziny i słońce zaczęło już zbliżać się do horyzontu. Przed nami pokazały się chałupy i gospodarcze zabudowania małej wioski.
Przed jedną z chałup na małej ławeczce siedziała starsza kobieta. Podeszliśmy
do niej, pytając, czy może nam udzielić noclegu. Rozpoczęły się przepytywania, z których treści wynikło, że w tym rejonie w nocy przychodzą do wsi
partyzanci z oddziału „Ognia”, a w dzień Niemcy poszukujący partyzantów
oraz tych, którzy im pomagają. Gospodyni wyraźnie chciała nam pomóc,
a jednocześnie widać było, że boi się, czy tym nie ściągnie na siebie wielkich
kłopotów. Widziałem, że trudno jej bardzo odmówić naszej prośbie. W sumie
pozwoliła nam przespać się w swojej stodole i dała nam chleb i biały ser, ale
prosiła, żeby jutro z samego rana pójść dalej, bo dłużej uciekinierów z obozu
trzymać nie może.
Od rana rozpoczęła się nasza tułaczka od wsi do wsi, wszędzie po nakarmieniu (lub bez) przepędzano nas dalej. Ludzie byli zastraszeni i nawet gdy
wcale nie przyznawaliśmy się do ucieczki z obozu, bali się brać do siebie
obcych. Po prawie dwóch tygodniach tułania się po okolicy we wsi Skawinki
gospodyni zgodziła się nas przyjąć do swojej stodoły, ale tak, żeby jej mąż się
nie zorientował, że tam jesteśmy, i żeby nikt ze wsi nas nie zobaczył. Przynosiła nam trochę jedzenia, kiedy niepostrzeżenie mogła wyrwać się z domu.
Powoli dni zaczęły się robić coraz chłodniejsze i z nadejściem listopada noce
były już bardzo zimne.
Którejś nocy na podwórku zrobiło się gwarno – zajechał oddział partyzantów. Przez szpary pomiędzy dachówkami przyglądałem się z „stodolanej
górki” temu, co działo się na podwórku. Było około 50 ludzi na koniach oraz
kilkunastu rannych na noszach rozpiętych pomiędzy końmi. Toczyły się jakieś
pertraktacje z gospodarzem, ale nie mogłem usłyszeć słów ze swojej stodoły.
Na środku podwórka rozpalono ogień i gospodarz dał partyzantom do upieczenia świniaka. Przed nastaniem świtu oddział odjechał w stronę pobliskiego lasu, zostawiając trzech ciężko rannych, których wniesiono do domu. Po
odjeździe partyzantów gospodarz pobiegł do sąsiedniej chałupy i po jakimś
czasie razem z sąsiadem przeniesiono tam jednego rannego. Te dwie chałupy
stały z dala od wsi na uboczu i usłyszałem, jak gospodarz wraz z sąsiadem
zastanawiali się głośno, czy ktoś widział wizytę oddziału ze wsi.
Dzień był chłodny i deszczowy – padało od samego rana, kiedy koło południa na podwórze wjechały cztery motocykle z przyczepami pełne Niemców.
Zagrzebani w siano na górze podglądaliśmy przez tę samą szparę to, co działo
się na podwórzu: Niemcy wywlekli z domu najpierw rannych, potem gospodarza i gospodynię, a na końcu ich troje małych dzieci. Wszystkich rozstrzelano jedną serią z PM-u. Ktoś zajrzał do stodoły, ale prędko z niej wyszedł.
Podpalono dom i chlew i motocykle odjechały, pozostawiając rozstrzelanych
na podwórku. Ogień szybko zgasł – przemoczone drewno, pomimo rozlanej
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benzyny, nie chciało się dobrze palić i po wypaleniu samej benzyny szybko
wszystko zagasło. Palił się za to dobrze dom sąsiada, gdzie podobnej egzekucji dokonała inna grupa Niemców.
Przed wieczorem zaczęli się schodzić ludzie ze wsi. Pochowali rozstrzelanych i rozpoczęło się rabowanie dobytku. Wynoszono z domu wszystko, co
mogło przydać się na własnym gospodarstwie… Powstały nawet kłótnie, co
komu się bardziej należy. Ja odważyłem się wyjść ze stodoły dopiero drugiego
dnia wieczorem. Wszędzie było cicho i pusto. W domu pozostało jednak trochę pouszkadzanych klamotów, kilka sienników i w spiżarni rozmaite resztki
jedzenia. Na strychu domu znalazłem derki, takie, jakich na wsiach używano
do przykrywania konia w czasie śnieżycy.
Przeprowadziliśmy się z siostrą ze stodoły do na wpół spalonego domu
– jednak było tam nieco cieplej. Do najmniejszej i zupełnie nieruszonej przez
ogień alkowy nanosiłem siana ze stodoły i wymościłem nam przy pomocy
znalezionych derek wygodne posłanie. Resztki ze spiżarni oszczędnie rozdzielane służyły nam do końca grudnia. W nocy odważyłem się nawet palić
w piecu ogień i wtedy robiło się zupełnie ciepło.
Przeżycia, niedożywienie, zimno i głód spowodowały, że zaczęliśmy
chorować. Pamiętam, jak moczyłem znalezioną szmatę w wodzie i kładłem
na rozpalone czoło siostry, która rozmawiała z mamą i babcią, śmiejąc się
i klaszcząc w dłonie, lub płakała, że boli ją gardło i ja nic jej na to nie pomagam. Potem przestałem i ja „kontaktować”, co się dzieje – zapadłem w coraz
cięższy bezruch i stale wydawało mi się, że słyszę krzyki ludzi w kanałach
pod miastem, w którym dogorywają walki.
Nie mam do dziś pojęcia, jak długo to trwało. Obudziłem się z uczuciem
zdrowego głodu na jadącym gdzieś wozie konnym przykrytym budą. Na koźle siedziało dwóch ludzi w nieznanych mi mundurach i rozmawiali ze sobą
w nieznanym mi języku (w każdym razie nie był to język niemiecki). Potrzebowałem trochę czasu, żeby dojść do siebie na tyle, by zdarzenia ostatnich dni
stanęły mi znowu przed oczyma. Zerwałem się z posłania, kiedy zorientowałem się, że nigdzie tu nie ma mojej siostry. Posłyszawszy ruch w wozie, ludzie
z kozła odwrócili się do mnie, a jeden z nich przedostał się ku mnie i zaczął
spokojnym głosem coś do mnie mówić. Niektóre słowa dało się zrozumieć
– starałem się jakoś wytłumaczyć mu, że chcę do swojej siostry. On z kolei
kręcił przecząco głową i zdawał się nie kojarzyć, o co mi chodzi, albo wręcz
nie zgadzał się na moje prośby.
Po wielu kłopotach udało mu się wytłumaczyć mi, że moja siostra nie żyje
– znaleźli ją w moich objęciach w sianie w domu we wsi Skawinki i pogrzebali na cmentarzu w Lanckoronie. Wtedy także okazało się, że ja byłem nieprzytomny ponad 12 dni, podczas gdy oni podawali mi lekarstwa zaordynowane
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przez lekarza pułkowego, który u mnie rozpoznał dyfteryt. Najprawdopodobniej właśnie na dyfteryt umarła moja siostra.
Mój wybawca nazywał się Wasyl Kurpiatkow i był Ukraińcem. Należał
do ciągnących za frontem taborów i miał wojskowy stopień starszyna (po polsku sierżant). Szybko doszedłem do zdrowia i Wasyl pozmniejszał dla mnie
mundur wojskowy zdjęty z zabitego kolegi. Moje warszawskie ubranie było
w takim stanie, że już nic z niego nie dawało się zrobić. Skończyło żywot
wyrzucone po drodze do mijanej rzeczki. Tabory raźno wędrowały na zachód
i pewnego dnia dojechaliśmy w pobliże Nysy Kłodzkiej. Tam cały tabor rozłożył się obozem i tylko z dala dochodziła nas głucha kanonada artylerii, która przygotowywała przedpole do kolejnego szturmu. Nysa była całkowicie
opuszczona i mnie wielką przyjemność sprawiało chodzenie po pustych domach i wygrzebywanie rozmaitych skarbów.
Zapowiadał się nieco dłuższy pobyt i codziennie chodziłem „na szaber”
po wyludnionym mieście. W jego wyniku wszedłem w posiadanie kilkudziesięciu złotych obrączek z opuszczonego sklepu jubilerskiego, pióra wiecznego, zegarka na rękę na ładnej skórzanej bransoletce i małego plecaka doskonale nadającego się do przechowywania owego dobytku.
Wasyl wystąpił do dowództwa pułku o nadanie mi statusu dziecka pułku,
ale formalności z tym związane trwały dość długo i nie wiadomo było, czy
wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Coraz lepiej porozumiewaliśmy
się po rosyjsku i po ukraińsku – dzieci uczą się języków szybko i bez zacięć.
Pewnego dnia kiedy wróciłem na miejsce naszego biwaku z kolejnej wyprawy
do miasta, okazało się, że wszelki ślad po moich taborach zaginął. Po prostu
dostali rozkaz natychmiastowego wymarszu i wymaszerowali. Pozostałem w
mieście przez kilka kolejnych dni, zamieszkawszy w jednym z pozostawionych domów, gdzie nawet spiżarnia była dobrze zaopatrzona. Jednak wiedziałem, że na dłużej pozostać tu nie mogę i powinienem starać się w jakiś sposób
znaleźć swoich rodziców.
Druga moja babcia, matka mojej mamy, mieszkała w Krakowie i jako
obywatelka Szwecji nawet w czasie okupacji dostawała zgodę na przyjazdy
do Warszawy w odwiedziny do nas. Problem był jedynie w tym, że oczywiście nie znałem ani jej adresu, ani jej nazwiska – w domu wszyscy nazywali
ją zawsze Murmur – co po szwedzku znaczy babcia – to było wszystko, co
o niej wiedziałem, ale przypuszczałem, że ona raczej się ze swojego mieszkania w Krakowie nie ruszy i że wobec tego powinienem rozpocząć od szukania
jej właśnie. Trzeba było dostać się do Krakowa i potem jakoś ją w Krakowie
znaleźć. Nie było co deliberować – następnego dnia wyruszyłem w stronę
Krakowa, dopytując się po drodze o kierunek. Po spotykałem drodze coraz
więcej ludzi, którzy przemieszczali się dokładnie w przeciwną mi stronę –
wszyscy ciągnęli „na szaber”.
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Wiosna była ładna i ciepła, śnieg wszędzie już dawno stopniał i szło się
zupełnie raźnie. Noclegi wypadały rozmaicie, czasem w napotkanej stodole,
czasem u życzliwych ludzi, innym znowu razem w opuszczonym niemieckim
bunkrze. Jedzenie także było rozmaite – dobrym środkiem płatniczym okazały się moje obrączki, ale najczęściej byłem częstowany czym chata bogata.
Mało kiedy ktoś nie zlitował się nad samotnie wędrującym dzieckiem. Pod
Częstochową spotkał mnie koniec wojny – wszędzie obcy zupełnie ludzie padali sobie w ramiona i cieszyli się, że to już naprawdę koniec ich udręki. Dalsza droga była o wiele łatwiejsza, bo radość z zakończenia wojny wpłynęła na
inny stosunek ludzi do siebie nawzajem.
Do Krakowa dotarłem w pierwszych dniach czerwca. Koło Dworca Głównego w Krakowie było trochę ruin i do nich właśnie zawlokłem wielką znalezioną budę psią, w której urządziłem sobie mieszkanie. Na dworcu wydawano
codziennie zupę za darmo dla powracających z obozów i na tę właśnie zupę
załapywałem się regularnie. Potem już znały mnie panie wydające zupę i zawsze dostawałem od nich coś dodatkowego – a to kromkę chleba, a to ugotowane na twardo jaja, a to jakieś warzywa, na które właśnie nastał sezon.
Całymi dniami włóczyłem się po starym mieście, szukając babci, ale po
jakimś czasie doszedłem do przekonania, że w ten sposób możemy szukać się
i sto lat, bo zawsze można się było minąć, idąc sąsiednimi ulicami. Zmieniłem
więc taktykę – przeniosłem się na całe dnie pod krakowskie Sukiennice, gdzie
był w tym czasie ogromny jarmark, na którym przede wszystkim sprzedawano warzywa. Pomyślałem, że przecież babcia musi ich potrzebować i na
pewno się tu kiedyś uda ją spotkać. Ten plan zaowocował sukcesem już po
kilku dniach.
Spotkałem babcię 12 lipca 1945 roku koło straganu z nowalijkami. Jakież było moje zdumienie, kiedy babcia, zamiast się ucieszyć moim zjawieniem się, zaczęła się ode mnie wręcz oganiać jak od natrętnego komara…
Nie mogłem zrozumieć, co się dzieje, i przerażony, że mi się wymknie – zacząłem wykrzykiwać rozmaite szczegóły z naszego życia, których ktoś postronny wcale nie mógł znać. Dopiero po chwili babcia zreflektowała się, że
ten brudny, zawszony i ubrany w śmierdzące łachmany dzieciak to jej wnuk.
Ja nie wziąłem w rachubę, że ostatnie dwa lata, kiedy się nie widzieliśmy,
ją zmieniły niewiele, a mnie totalnie – przede wszystkim bardzo podrosłem.
W każdym razie doszło do niej w końcu, że ja to nie jakiś nachalny andrus,
tylko jej najprawdziwszy wnuk.
U niej w domu zostałem z powodu zawszenia ogolony na zero. Babcia
spaliła wszystkie moje ciuchy i po kupieniu nowych stałem się znowu chłopcem z dobrego domu w krótkich spodenkach na szelkach, w białej koszulce
z dopinanym kołnierzykiem i w podkolanówkach.
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Babci powodziło się bardzo dobrze: pracowała w Szwedzkim Monopolu
Zapałczanym jako osobista sekretarka naczelnego dyrektora i jej pozycja była
w tym czasie zupełnie ugruntowana. Jeden problem nękał mnie bardzo – każde pytanie o to, co stało się z Mają (moją młodszą siostrą) pozostawiałem bez
żadnej odpowiedzi i same łzy zaczynały mi lecieć z oczu. Babcia zorientowała
się, że tego tematu lepiej nie poruszać, i nie wracaliśmy do niego więcej.
W pierwszych dniach września wieczorem do drzwi babci zadzwonił
dzwonek i za drzwiami stała moja mama. Wyswobodzona przez Amerykanów
w Ravensbrück została przewieziona do sanatorium w Szwecji, skąd właśnie
wracała do kraju. Powitanie było bardzo wzruszające, ale ja już cały trząsłem
się, przewidując pytanie, które zwyczajnym biegiem wypadków padło po niewielkiej chwili: „A gdzie jest Maja?”. Wybiegłem do łazienki, szlochając –
w tym czasie babcia musiała mamie wytłumaczyć sprawę, bo jak wróciłem
z toalety, już do tego pytania więcej nie nawiązywano. Mama dostała po kilku
dniach pracę, również w Monopolu Zapałczanym, co z uwagi na pozycję tam
babci wcale nie było niezrozumiałe.
Pierwsza otrzymana przez moją matkę pensja (nigdy przedtem nie pracowała) spowodowała wypad całej naszej trzypokoleniowej trójki do Wierzynka
na „szaleństwo”. Kiedy siedzieliśmy tam w jednej z zasłoniętych kotarami
lóż, w której znajdował się tylko nasz stolik, usłyszeliśmy za kotarą głos mojego ojca, który po angielsku coś komuś klarował. Poderwaliśmy się z mamą
z naszych miejsc i jednocześnie wyplątaliśmy się ze splotów ciężkiej kotary.
Przed nami przy stoliku siedział ojciec w towarzystwie trzech panów. Rzuciliśmy się sobie w objęcia. Okazało się, że wracając do kraju, przywiózł kilku Amerykanów, którzy organizowali powojenną pomoc dla Polski UNRA.
Przyjechał z nimi do niezniszczonego Krakowa, bo tylko tam można było
dostać „godne” zakwaterowanie w hotelu.
Postanowił, po umieszczeniu Amerykanów w hotelu i zaprowadzeniu ich
na obiad, pójść do teściowej i poinformować ją, że tylko jemu udało się przeżyć zawieruchę wojenną i Powstanie w Warszawie. Jaka była jego radość,
kiedy znalazł nas tam w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji. Tylko Maja nie
doczekała tego i winę jej śmierci noszę gdzieś głęboko pod sercem przez całe
życie. Rodzice wielokrotnie próbowali mi wytłumaczyć, że nic nie mogłem
poradzić, ale ja wiem, że gdybym zadziałał jakoś lepiej i bardziej po dorosłemu, to Maja żyłaby do dzisiaj. Po przyjeździe ojca przenieśliśmy się z powrotem do Warszawy i zamieszkaliśmy w ocalałym z wojny domu przy ul. Emilii
Plater 10 – w samym sercu stolicy.
W 1947 roku urodziła mi się nowa siostra Anita, a w trzy lata później
kolejna – Beata. Szkoła, do której chodziłem, mieściła się w Ogrodzie Saskim
– była to Szkoła Podstawowa nr 78 im. Inwalidów Wojennych, wybudowana

166
Dykcjonarz Mesy Kaprów Polskich
w ramach pomocy Finów w formie drewnianego baraku tuż obok słynnej Saskiej Studni.
W roku 1952 pojechałem w czasie wakacji na obóz Junaków Służby Polsce do Malborka na kursy szybowcowe. Nie odbyło się to bez problemów,
ponieważ musiałem sfałszować datę urodzenia na swojej legitymacji szkolnej oraz wydobyć kolejnym oszustwem zezwolenie rodziców. Napisałem na
maszynie do pisania mojego ojca formułkę: „Zezwalam synowi mojemu na
uczestnictwo w kursach szkolenia lotniczego”, tłumacząc, że to nadana forma
i dotyczy obozu modelarskiego. Po podpisaniu tego przez rodziców i poświadczeniu podpisu na komisariacie milicji wkręciłem pismo znowu w maszynę
i dopisałem tam: „w zakresie szkolenia szybowcowego” – to zadziałało i moje
marzenia się spełniły.
Wróciłem do domu, dumnie nosząc w klapie „trzy mewki” będące dowodem uzyskania podstawowego stopnia wyszkolenia szybowcowego. Dalsze
szkolenie przebiegało w Aeroklubie Warszawskim – w pierwszym roku na
lotnisku w Miłośnie, a po jego zamknięciu na warszawskim Gocławku. Chętnych do latania było sporo, szybowców mało i często trudno było załapać się
do kolejki na loty. Kiedy już nijak nie dało się dostać na listę startową, szło się
na drugą stronę Wału Miedzeszyńskiego nad Wisłę, gdzie łatwiej było dopchać się do H-etki czy Pioniera lub BM-ki i powalczyć z prądem Wisły pod
żaglami.
W roku 1953 uzyskałem stopień sternika jachtowego III klasy na przystani MDK nad Wisłą oraz zdobyłem srebrną odznakę szybowcową o międzynarodowym numerze 720, a w roku 1954 złotą odznakę szybowcową nr 141.
Również w tym samym roku zdałem maturę i dostałem się na studia na
Wydział Lotniczy Politechniki Warszawskiej w Warszawie.
W roku 1955 zrobiłem pierwszy diament do złotej odznaki za przelot docelowy 300 km z Lisich Kątów koło Grudziądza do miejscowości Jakubowice
Konińskie koło Lublina. Jesienią tego samego roku na kursie halniakowym
w Jeleniej Górze zrobiłem drugi diament za przewyższenie 5000 metrów, startując z Jeżowa – uzyskane przewyższenie wyniosło 5872 metry.
W roku 1956 ówczesny dowódca Wojsk Lotniczych gen. Frey-Bielecki
dał się namówić na eksperyment polegający na sprawdzeniu, czy na samoloty
odrzutowe nie można by łatwiej szkolić pilotów szybowcowych niż pilotów
z samolotów śmigłowych. Z inicjatywą takiego eksperymentu wystąpiłem
wraz ze swoim kolegą, motywując ją większym pilotażowym podobieństwem
do pilotowania szybowca niż do samolotu śmigłowego – a u podstawy tego
wniosku leżała groźba zatrzymania płaconych przez armię pieniędzy dla aeroklubów na latanie szybowcowe. Warunkiem tego eksperymentu było zgromadzenie grupy chętnych na taką próbę szybowników w liczbie co najmniej
15 osób.
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Udało się nam zgromadzić 19 osób i jesienią 1956 roku znalazłem się
w Szkole Orląt w Dęblinie w grupie 100, która według przygotowanego planu
miała dokonać pełnego przeszkolenia na samoloty Mig, właśnie otrzymane od
ZSRR na warunkach mobilizacji – czyli najprędzej jak to się uda… Udało się
w 10 miesięcy, czym potwierdziła się teza o łatwiejszym i szybszym szkoleniu
szybowników na ten rodzaj latania – cała grupa bez wyjątku ukończyła z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami szkolenie i po promocji oficerskiej rozpoczęła służbę w lotnictwie myśliwskim. Dostałem przydział do I Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa zlokalizowanego początkowo w Warszawie na
Bemowie, ale szybko wyekspediowanego poza Mińsk Mazowiecki z powodu
narzekań mieszkańców stolicy na hałas i wylatujące szyby w oknach.
W czasie swojej służby doszedłem do stopnia kapitana, uzyskałem stanowisko dowódcy eskadry, uzyskałem uprawnienia pilota I klasy, założyłem filię
aeroklubu na lotnisku w Mińsku, w której w wolnych chwilach latałem nadal
na szybowcach i na samolotach. Urlopy spędzałem na Mazurach, pływając po
jeziorach wraz z kolegami z jednostki.
W wyniku wypadku po długim pobycie w szpitalu opuściłem służbę wojskową, wychodząc w roku 1967 na emeryturę. Był maj, więc zaangażowałem
się jako pomocnik instruktora i kierownik radiowęzła w ośrodku Almaturu
w Giżycku na cały sezon do października. W czasie pracy uzyskałem tam
uprawnienia instruktora żeglarstwa (patent nr 3) oraz patent sternika jachtowego.
W roku 1968 po przykrych doświadczeniach z inwazją komarów na Mazury w roku poprzednim zgłosiłem się do pracy na cały sezon w Ośrodku
Szkolenia Morskiego LPZ w Jastarni u Kpt. Jacewicza. Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego w tym czasie był tam Kpt. Włodzimierz Głowacki.
W czasie pracy w Ośrodku jako pomocnik, a potem jako instruktor, wykonałem swój pierwszy i drugi rejs pełnomorski na jachcie Dar Opola oraz szereg
rejsów zatokowych na Folkbotach oraz na jachcie Wielkopolska. Uzyskałem
tam także stopień jachtowego sternika morskiego.
Szybko okazało się, że moja wyniesiona z lotnictwa znajomość meteorologii jest bardzo przydatna w jachtingu – ten przedmiot stał się wraz z nawigacją moim przedmiotem wykładowym. Niedługo potem doszła do tego
„zestawu” również astronawigacja, która od początku bardzo mnie interesowała, i w jej zakresie rozwijałem się szybko przy pomocy podstaw zdobytych
w książkach Ledóchowskiego.
Od tego czasu nie opuściłem żadnego roku w żeglowaniu po coraz dalszych akwenach żeglugowych. W roku 1972 uzyskałem stopień jachtowego
kapitana żeglugi wielkiej oraz III nagrodę roku za rejs przez cieśninę Pentland
Firth ze wschodu na zachód. Od roku 1981 mieszkam poza Polską w Niemczech i tu także każdego roku wykonywałem i wykonuję nadal wiele rejsów.
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W latach 1999-2001 pracowałem etatowo na statku żaglowym Peace (80 metrów po pokładzie, barkentyna o powierzchni żagli 2100 m kwadratowych),
prowadząc go po wodach Morza Północnego, Bałtyku i Morza Norweskiego. Spędziłem również dwie kolejne zimy na statku żaglowym Mary Anne
(barkentyna 57 metrów po pokładzie, 1320 metrów kwadratowych żagla)
w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Pracowałem przy budowie owego statku w stoczni w Gdańsku. Odbyłem także rejs Szkoły pod Żaglami na statku
Fryderyk Chopin na Karaiby, przechodząc Atlantyk w obie strony. Pływałem
po Oceanie Indyjskim na Seszelach i na Bali, a od kilku lat wykonuję pracę
najemnego kapitana w rozmaitych akwenach na morzach całego świata. Tak
się złożyło, że od 3 lat prawie wyłącznie pływam na dużych katamaranach
i mam już na tych konstrukcjach ponad 24 000 mil morskich.
Moja dotychczasowa praktyka morska nie zawiera ani jednego spóźnienia
rejsu nawet o jedną minutę i ani jednego wypadku morskiego – nawet bardzo
błahego. Mam wypływanych 310 000 mil morskich i nadchodzący, już częściowo zaplanowany sezon, przyniesie kolejne…
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W Bractwie Wybrzeża od
22.04.1989r. Wyróżniony trzema gwiazdami białymi, trzema gwiazdami czerwonymi,
Medalem Bractwa Wybrzeża
i Nagrodą Chwały Mórz 2007.
W latach 1992-1996 Kapitan
MKP, a w latach 1997-2000
I Sztorman MKP. Członek
Kapituły Nagrody Chwały
Mórz, a od 12.11.2008r. Wicekanclerz tejże Kapituły.
Żonaty, żona Maria – lekarz
o specjalności neurologia,
dwoje dorosłych dzieci Magdalena i Mateusz.
Urodzony 24 lipca 1946 r. w Warszawie. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończył matematykę, a na SGPiS w Warszawie Wydział Handlu Zagranicznego. Od 1989 roku główny udziałowiec i szef spółki z o.o. „Ma-Je-R”
w Warszawie.
O jego karierze żeglarskiej pisze Brat Krzysztof Baranowski w laudacji
z okazji przyznania Nagrody Chwały Mórz 2007. Jerzy Rakowicz (dwojga
nazwisk Rakowicz-Raczyński) w swojej żeglarskiej karierze pokazał interesującą dwoistość. Z jednej strony osiągał wielkie sukcesy w żegludze samotnej, a z drugiej zasłużył się jako dowódca żaglowców rejowych z licznymi
załogami.
Przez całe swoje życie był żeglarzem – i to przede wszystkim żeglarzem
uprawiającym żeglarstwo morskie. Pomimo absorbującej i obfitującej w sukcesy pracy zawodowej, sprawy morza i żeglowania miały dla Jerzego zawsze
priorytetowe znaczenie. „Gdy praca przeszkadza ci w żeglowaniu po morzu,
zaniedbaj pracę” – ta zasada wyznawana przez wiele pokoleń entuzjastów
żeglowania po morzu znajdowała również swe odzwierciadlenie w poczynaniach Jerzego Rakowicza.
Pierwsze swe rejsy Jerzy Rakowicz zaczynał na Wiśle jako 12-letni harcerz. Gdy uzyskał stopień sternika jachtowego w wieku 16 lat, zaczął samodzielnie prowadzić jachty po jeziorach, ale także po Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym.
Jak sam twierdzi, pasję żeglarską odziedziczył po stryju Kazimierzu Rakowiczu żeglującym przed wojną na Olimpijce. Morze czekało na Jerzego,
a on, wiedząc o tym, zaraz po studiach w Warszawie przeniósł się na wybrzeże, gdzie znalazł pracę w nowo powstałym Uniwersytecie Gdańskim.
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Pływał na jachtach małych i dużych, zdobywając doświadczenie żeglarskie i stopień jachtowego kapitana żeglugi wielkiej w roku 1971. Zainteresowania Jerzego zaczęły krystalizować się wokół morskiego żeglarstwa regatowego, a dokładniej – jego bardzo wymagającej części: żeglugi samotnej.
W 1974 roku brał udział w Regatach Samotników o Puchar Poloneza na
trasie Świnoujście – Christiansø – Świnoujście, a w 1975 roku zasłynął udziałem w regatach samotnych AZAB (Azores and Back Singlehanded Race) na
maleńkim jachcie Barnim (21 stóp LOA). Przygotowywał się starannie do
tego wyścigu na Bałtyku i przeżywał dramatyczne momenty w ciężkiej pogodzie, ale nauka nie poszła w las. Zatem i w jego karierze echem powracają
strofy znanej szanty „Hej ty, Bałtyckie Morze, wdzięczny ci jestem bardzo…
Szkołę mi dałoś twardą”.
Swoje podróże na Barnim opisał w książce Barnim nie zawiódł wydanej
w serii Miniatur Morskich, włączając się tym samym w nurt publicystyki morskiej i propagowania spraw morza oraz żeglarstwa.
Gdy w 1979 roku ponownie wystartował w następnej edycji regat AZAB,
miał do dyspozycji większy i lepszy jacht Spaniel (38 stóp LOA) i regaty te
bezapelacyjnie wygrał. Przyniosło to mu Nagrodę Rejs Roku i Srebrny Sekstant. Nie była to jednak – jak się później okazało – kwestia wielkości jachtu,
gdyż w roku 1983 na jachcie Alice’s Mirror (30 stóp LOA) z polską banderą
na flagsztoku zwycięża ponownie w tych regatach. Na jachcie Spaniel odnosi
też sukcesy w OSTAR ’80.
Dla wyjaśnienia tej skłonności do samotnej żeglugi można dodać, że Brat
Jerzy lubi również samotną jazdę na nartach i wędrówki solo po górskich
bezdrożach. Jakby w sprzeczności z samotniczą naturą Jerzego są jego otwartość na ludzi, umiejętność prowadzenia rozmowy, walory towarzyskie, a także
umiejętności negocjacyjne. Mówi i dowodzi jachtami w paru językach, kierował działem prognoz i analiz rynkowych w „Universalu”, a później działem
usług morskich i czarterów w nieistniejącej już firmie „Interster”. To właśnie
z tej firmy Jerzy zamustrował na Pogorię, by doprowadzić jacht do Kanady.
Początkowo jako zastępca kapitana Jerzy był bożyszczem polskich dziewcząt
(załoga składała się z samych nastolatek), a potem kanadyjskich dziewcząt
w załodze kanadyjskiej Szkoły pod Żaglami.
Po przejęciu statku od Brata Krzysztofa Baranowskiego poprowadził Pogorię w rejs dookoła Afryki i przez Atlantyk do Ameryki Południowej, Amazonii oraz Ameryki Północnej, w sumie 25 000 mil morskich. Ciekawym
epizodem w żeglarskiej karierze Jerzego był zimowy rejs w roku 1990 na
niemieckim żaglowcu pasażerskim Atlantis na trasie z Malty przez Biskaj,
sztormowe w tym czasie Morze Północne na Bałtyk w bardzo niewielkim,
6-osobowym składzie załogi szkieletowej.
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Od kilkunastu lat Brat Jerzy jest zaangażowany w różnego rodzaju rejsy
edukacyjne na Pogorii, Fryderyku Chopinie i Gedanii. Wielokrotnie prowadził
te żaglowce z załogą złożoną z uczniów lub studentów, przekazując młodym
ludziom swoje doświadczenie i ucząc ich pracy zespołowej oraz szacunku dla
morskiego żywiołu. Niektóre z tych rejsów były ciekawymi projektami wielonarodowościowymi, czego przykładem mogą być rejsy, których studenckie
załogi pochodziły z ośmiu państw nadbałtyckich (Uniwersytet w Uppsali). Na
skutek działalności Jerzego wielu młodych ludzi poznało morze i związało się
z nim na zawsze.
Jerzy Rakowicz, ucząc innych, sam także się uczy dzięki uczestnictwu
w różnych szkoleniach marketingowych i technicznych. Uważa, że przez całe
życie trzeba utrwalać i pogłębiać wiedzę. Nie tak dawno ukończył studia podyplomowe w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem w SGH. Jakby mu
było brak polskich tytułów i patentów, uzyskał zawodowy amerykański stopień Master of Yachts.
Wybrane odznaczenia i nagrody:
• Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego
• Medal GKKF i T „ Za wybitne osiągnięcia sportowe” 1979
• Żeglarz Roku – nagroda Srebrnego Sekstantu – 1979
• Rejs Roku – III nagroda 1983
• Dwukrotnie Nagroda „Conrada”
• Medal „Za szczególne zasługi dla żeglarstwa polskiego”
• Medal Bractwa Wybrzeża
• Kawaler Kaperskiego Topora Bojowego
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Artysta plastyk, magister
sztuki, urodzony 13 marca 1937 roku w Zabrzu.
Ukończył Akademię Sztuk
Pięknych w Krakowie. Od
1968 roku mieszka i pracuje
w Szczecinie. Uprawia: malarstwo, rzeźbę, grafikę, architekturę wnętrz, reklamę.
Swoją twórczość eksponował
na dziesiątkach wystaw i targów na terenie całego kraju
i za granicą. Otrzymał szereg
nagród i wyróżnień.
Jego twórczość miała
duże znaczenie dla miasta
Szczecina, szczególnie jako miasta portowego związanego z morzem i gospodarką morską. Otrzymał wyróżnienie w pierwszym konkursie „Plastyczne
Zagospodarowanie Miasta” zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół
Szczecina. W 1975 roku odznaczony medalem „Gryfa Pomorskiego” oraz honorowym medalem Towarzystwa Przyjaciół Szczecina. W latach 1983-1988
Naczelny Plastyk Miasta Szczecina. Opracował projekt sztandaru „Solidarności” Pomorza Zachodniego. Zaprojektował wnętrza zamku w Tucznie i hotelu
„Neptun” w Szczecinie. Projektant i wykonawca pomnika Józefa Piłsudskiego
na pl. Sprzymierzonych w Szczecinie oraz pomników w Rewalu: Jana Pawła II
i pomnika Rybaka. Autor wielu tablic pamiątkowych jak też statuetki z brązu
„Laur Zachodniopomorski”. Opracował graficznie „Encyklopedię Szczecina”
, album „Szczecin-60 lat” i materiały I-go Kongresu Zachodniopomorskiego
organizowanego przez Fundację Rozwoju Pomorza Zachodniego. Jest prezesem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików „Nadodrze” w Szczecinie, prezesem Związku Piłsudczyków.
Zasłynął także poza granicami uczestnicząc w wystawach: Szwecja –
11 wystaw, World Trade Center St. Louis USA, Basel – Szwajcaria, Niemcy
– 8 wystaw, Hiszpania, Meksyk, Węgry, Monako, Finlandia, Francja, Litwa,
Czechosłowacja. Jego obrazy były wystawiane na Światowych Targach „Hannower Expo 2000” zdobywając szereg laurów.
Największą zdobyczą w jego życiu była Elżbieta Młodyszewska, z którą
wstąpił w związek małżeński w dniu 6 lipca 1968 roku. Elżbieta Ronin-Walknowska jest lekarzem położnikiem, profesorem zatrudnionym w Pomorskiej
Akademii Medycznej na stanowisku kierownika Kliniki Medycyny Matczyno-Płodowej. Mają dwoje dzieci Małgorzatę i Przemka (już „bardzo doro-
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słe”) oraz trójkę cudownych wnucząt: Zosię, Melanię i najmłodszego Antosia.
Prowadził przez wiele lat znany w Polsce Klub Związków Twórczych „Klub
13 Muz”, który był przystanią dla wielu imprez związanych ze środowiskiem
żeglarskim, w tym Mesy Kaprów Polskich. Odegrał wiodącą rolę w tworzeniu
mes regionalnych. Jest sztormanem Mesy Szczecińskiej.
Żegluje. Patent żeglarza uzyskał w 1961 roku w Krakowie w klubie
PTTK na akwenie w Rożnowie. Twarda to była szkoła! Kursanci mieszkali
w Znamierowicach, natomiast instruktor miał dziewczynę w Gródku. Padała komenda „załoga do wioseł” i dzięki temu instruktor mógł się spotkać ze
swoją ukochaną. To nie żarty, „dezeta” ciężka a dystans w jedną stronę około
6 kilometrów. Po latach już w Szczecinie zdawał egzamin na stopień sternika
jachtowego u takich kapitanów jak Józef Demczuk i Andrzej Giedymin. Do
Bractwa Wybrzeża został przyjęty w 1989 roku.
Wcześniej przez trzy lata był „parszywym jungą”. Zaczęły się rejsy pod
komendą wymagającego a przy tym cudownego kapitana Bolesława Kowalskiego na s/y Śniadecki i s/y Radwan jako II i III oficer. Były parotygodniowe
rejsy w dwóch Operacjach Żagiel w 1995 i 1996 roku na sts Fryderyk Chopin pod komendą kapitana Krzysztofa Baranowskiego oraz kapitana Ryszarda
Wabika, rejsy na s/y Kapitan Głowacki do fiordów norweskich jako IV oficer.
Żeglował na prywatnych jachtach na Adriatyku.
Na żaglu można nie tylko pływać ale również latać. Po takim stwierdzeniu Walknowski zbudował lotnię typu „Seagul” i jako pierwszy szczecinianin
wzniósł się w powietrze holowany przez motorówkę. To dopiero była frajda!
Namawiał nawet Elżbietę, żeby go wyciągała do góry na długim holu samochodem ale się nie zgodziła. I dobrze się stało, bo po jakimś czasie w prasie
ukazała się informacja, że inny „Ikar” na lotnisku w Toruniu holowany za samochodem stracił życie. Od tego czasu zmienił sztywną lotnię na paralotnię.
Bohdan Ronin-Walknowski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski, medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”,
Honorowym Krzyżem Za Zasługi dla Związku Piłsudczyków RP, medalem
Polskiego Związku Żeglarskiego, nominacją do Honorowego Tytułu „Arbiter
Elegantiarum Pomeraniae 2000”, a w plebiscycie „Głosu Szczecińskiego” został wybrany „Nieprzeciętnym Szczecinianinem”. Jest również Honorowym
Żołnierzem 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie. Członek zwyczajny Związku Szlachty Polskiej (Confederation of The Polish Nobilty).
Decyzją Kapituły Chwały Mórz Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich w roku 2007 otrzymał Medal Bractwa Wybrzeża oraz prawo noszenia
Gwiazdy Czerwonej i 3 Gwiazd Białych.
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Na świat przyszedłem jeszcze
przed drugą wojną światową.
Z tamtego okresu pamiętam
jedynie nalot na Warszawę.
Ryk syren. Ucieczkę do bramy jakiegoś budynku. Jasnobrązową drobną kostkę jaką
wyłożone było podwórko
i huk wybuchających nieopodal bomb. Tynk sypiący się
z sufitu i nic więcej. Czarna
dziura. Trudno się dziwić – nie
miałem jeszcze ukończonych
czterech lat. Później okupacja.
Powstanie Warszawskie, które
zaskoczyło mnie z matką podczas wizyty u ciotki na Ochocie. Wyprowadzenie przez Ukraińców na tzw. „zieleniak.” Wywózka do obozu w Pruszkowie.
Transport w bydlęcych wagonach do Niemiec i ucieczka z transportu podczas
postoju w okolicach Skierniewic. W Skierniewicach odszukaliśmy jakiegoś
dalekiego krewnego, który nas przygarnął i tam doczekaliśmy zwycięskiej
Armii Czerwonej.
Do Warszawy wróciliśmy jeszcze przed kapitulacją Niemiec. Pociąg
stawał w polu daleko przed dworcem Zachodnim. Dalej pieszo. Na placyku
w okolicach dworca, przeważnie konne platformy. Dwa lub trzy ciężarowe
samochody i śpiewne zawołania: „na Pragie, na Wole, na Śródmieście”. Wysiedliśmy na rogu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Obniżenia w stertach gruzu wskazywały któredy kiedyś przebiegały ulice: Nowogrodzka, Żurawia, Wspólna. Ale gdzie może być nr 7? Z trudnością odnaleźliśmy miejsce
w którym stał kiedyś nasz dom. Nie ostała się nawet jedna ściana. Nic tu po
nas. Wracamy do Skierniewic.
Za namową koleżanki mamy wyruszamy na zachód na tzw. Ziemie Odzyskane. Zamieszkaliśmy w Słupsku u jakiejś bogatej rodziny niemieckiej. To
było jeszcze przed wysiedleniami. Obie strony były zadowolone. My mieliśmy
eleganckie, umeblowane mieszkanie, Niemcy ochronę przed szabrownikami
i pospolitymi bandziorami jakich wtedy nie brakowało. Z chwilą łomotania
do drzwi mama głośno krzyczała: „ Tu mieszkają Polacy, żadnych Niemców
nie ma, dzwonię do komendantury jak nie odejdziecie.” Pomagało, choć nie
pamiętam czy był czynny telefon. W dzień było spokojnie lecz w nocy często
słychac było serie z pm.
Powoli życie wracało do normy. Niemców wysiedlono pozwalając zabrać
tyle ile udźwigną. My zostaliśmy w czteropokojowym apartamencie. Poszed-
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łem do 3 klasy szkoły podstawowej. Dyrektora o mało szlag nie trafił jak zobaczył moje niemiecko brzmiące nazwisko i prawem kaduka samowolnie je
zmienił i tak do 1953 r byłem Koręc zamiast Korentz. A przezwisko: korek.
W Słupsku odnalazł nas ojciec zaginiony w czasie powstania. Po wieloletniej rozłące drogi moich rodziców tak się rozeszły, że powtórne złączenie
było niemożliwe. Skończyłem szkołę podstawową, poszedłem do gimnazjum
ogólnokształcącego. Mama miała dobrą pracę, mieliśmy eleganckie mieszkanie, lecz czuliśmy się obco i stale tęskniliśmy do miejsc rodzinnych. W końcu
w 1953 wróciliśmy w rodzinne strony. Co prawda nie do samej Warszawy lecz
tuż obok, do Miedzeszyna (teraz dzielnica Warszawy). Kolejką elektryczną
w 25 minut było się w Śródmieściu. W Warszawie zrobiłem maturę i rozpocząłem studia na nowo powstałym wydziale Budownictwa Przemysłowego
Politechniki Warszawskiej.
Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, za namową mego szkolnego kolegi
zapisałem się na kurs żeglarski nad Wisłą, w ośrodku „Budowlani” (dawna
YMCA). Szkolenie odbywało się na omego-podobnych jachtach typu H i L
Były w klubie jeszcze jachty klasy O – olimpijka i z ożaglowaniem gaflowym
PZ. Tym, świeżo upieczonym żeglarzom, nie dawano. W 1956 r. uzyskałem
patent żeglarza. Mogłem otrzymać zezwolenie na wypożyczenie małej, otwarto pokładowej łódki z jednym żagielkiem i pożeglować po Wiśle.
Ciekawy jestem czy zachował się jakiś egzemplarz jachtów z czasów
mojej młodości?
Inne to było żeglarstwo niż teraz. Ile trzeba było się napracować aby
dostac łódkę na godzinne pływanie. Jak dbało się o sprzęt, bo najmniejsze
uszkodzenie eliminowało cię na długi okres z dostępu do jachtu. Jaką estymą
i szacunkiem cieszyli się starsi, doświadczeni żeglarze. Inne czasy inne obyczaje. I tak byłem żeglarzem „szuwarowo-bagiennym” nie myślącym o morzu.
Kupiłem starą zbutwiałą BM. Po ciężkiej wielomiesięcznej pracy i wymianie
około 30% żeber i 50 % słomkowego poszycia miałem własny JACHT.
Pierwsza wyprawa na Mazury. Wisłą, Narwią, Pisą, na wielkie jeziora.
To była dla mnie WIELKA WODA. Jest koniec lat pięćdzisiątych. Turystów
mało. Woda tak czysta, że do spożycia brało się ją po prostu z jeziora. Ech....
łza się w oku kręci i żal...... ale ”to se ne vrati.” Na Mazurach byłem z moją
przyszłą żoną Jadwigą i tam począł się mój pierworodny. Ożeniłem się, Urodził mi się syn i na kilka lat zerwałem z żeglarstwem. Łódkę sprzedałem.
Stale jednak ciągnęło mnie do wody. Powstał Zalew Zegrzyński, największa atrakcja żeglarska dla mieszkańców Warszawy i okolic. Syn nieco podrósł, kupiłem starą Omegę wyremontowałem dorobiłem kabinkę i już z rodziną wróciłem do pływania „zegrzyńsko mazurskiego.” Ale Mazury już nie te
co przed laty. Czarcia wyspa ob..... i zaśmiecona. W Mikołajkach na przystani
k...... fruwają aż uszy więdną. Słychac prawdziwe szanty – „szła dzieweczka
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do laseczka.” A to była epoka „wczesnego Gierka”, połowa lat 70, czyli jeszcze nie te tłumy, co dziś.
Podczas narady, na budowie którą nadzorowałem, poznałem projektanta
Hubcia Koleśnika i przy kielichu, jakim zwykle kończyły się takie wyjazdowe
spotkania, zaczęliśmy rozmowę o żeglarstwie. Tak naprawdę dzięki niemu
zaczął się drugi, znacznie dłuższy i ciekawszy okres mojej przygody z wodą.
Tym razem morską.
Zapisałem się do YKP Warszawa Wprowadzającymi byli Hubert Koleśnik i Jurek Mańkowski, później moi bracia w Bractwie Wybrzeża. W YKP
były dwa jachty morskie: Sea Horse i Mariusz i można było posmakowac
słonej wody. Na rejs jednak trzeba było sobie zasłużyć. Najpierw praca przy
sprzęcie. W następnym sezonie rejs zatokowy a dopiero po około dwóch latach i przy pozytywnej opinii, można było marzyć o rejsie morskim. Czy taki
sposób dostania się na morze był lepszy niż obecnie? Moim zdaniem tak. Po
pierwsze: eliminuje po drodze mięczaków, po drugie: nie szanuje się tego co
łatwo przychodzi.
Jest rok 1975. Na zaproszenie komsomołu pierwszy zagraniczny rejs do
Tallina z tzw, aktywem młodzieżowym. Skąd ja się wziąłem w tym towarzystwie? Nie wiem. Nigdy nie należałem do żadnej komunistyczno-socjalistycznej organizacji i „nie udzielałem się społecznie.” Podobno mój udział
wywojował kapitan bo byłem silny, chętny do pracy i nie chorowałem na chorobę morską. Na jachcie Mariusz typu Kings Ametyst płynęło 6 osób: kapitan, 3 oficerów, działaczka jakiejś „postępowej” organizacji młodzieżowej
i ja, żeglarz, kuk, marynarz i sternik w jednej osobie. W wejściu do zatoki
Ryskiej dopadł nas sztorm. Trwał przeszło dwie doby. W tym czasie jacht prowadziły dwie osoby, kapitan i ja. Długość wacht – ile kto wytrzyma. Reszta
leżała w kojach nie wstając nawet dla załatwiania się. Każdy sztorm kiedyś się
w końcu kończy ładną przyjemną pogodą. Tak było i tym razem. Towarzystwo ożyło i nie bacząc, że byłem właśnie po sześciogodzinnej wachcie próbowało zagonić mnie do sprzątania po sobie i przygotowania posiłku. Nie
wytrzymałem. Poleciała wiącha. Gdyby nie poskutkowało nie skończyło by
się tylko na „słownictwie.” Kapitan wziął moją stronę i awantura rozeszła się
„po kościach” lecz tzw. „atmosfera” została.
W tym momencie postanowiłem zdobywac kolejne stopnie żeglarskie.
Koniec poniewierki. To jeszcze jeden przykład jak przypadek rządzi naszym
życiem. Pojechałem na kurs do Trzebieży. A Trzebież to była Trzebież. Mundurki, strażnicy na bramie, o 6 pobudka, bieg co najmniej dwa okrążenia stadionu, gimnastyka, apel i do 22 zajęcia. I tylko trzy krótkie przerwy na posiłki
i sprzątanie. Żeby wyjść poza teren ośrodka trzeba było mieć specjalną przepustkę Wielu dzisiejszych kursantów pękło by chyba po dwóch dniach.
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Wreszcie po trzech tygodniach takiego szkolenia dostałem patent sternika
jachtowego.
Hurra !!!! A nie było łatwo, około 20% oblewało egzaminy i to nie z powodu tępoty ówczesnego pokolenia lecz z powodu zakresu wbijanego nam do
łepetyn materiału i wymagań dotyczących umiejętności manewrowania.
Z patentem „trzebieskim” łatwiej się było można dostac na rejs. W tak
zwanych „krajówkach” pływało się od Świnoujścia do Gdańska. Czasami można było obejrzeć sobie przez lornetkę Borncholm, lub Gotlandję,
a jak ktoś miał szczęście to nawet gołe kapitalistki na skałkach Christiansø.
Mile „leciały” Zdobyłem tzw. PU co znaczyło sternik jachtowy z pełnymi
uprawnieniami. Już można się było przymierzać do stopnia jachtowego sternika morskiego.
Powtórnie się ożeniłem i urodziła mi się córa Agnieszka. Moja małżonka
mimo, że panicznie bała się wody była bardziej tolerancyjna dla mojego hobby (teraz to już znacznie więcej niż hobby) i mogłem prawie bez przeszkód
oddac się swej pasji. Był rok 1978. W Polsce można było w miarę swobodnie
uprawiać żeglarstwo morskie. Potrzebne były oczywiście klauzule, pozwolenia, paszporty, wizy, lecz w przeciwieństwie do innych „demoludów” można
je było uzyskać. Trwało to dużo czasu i wymagało cierpliwości lecz było
możliwe. Paszport otrzymywało się poprzez Centralny Ośrodek Sportu. I w
ciągu trzech dni po powrocie należało go zwrócic. Zdarzały się odmowy bez
podania przyczyn. Były to jednak niezbyt częste przypadki. Nie wierzę tym,
którzy teraz opowiadają, że musieli współpracować z SB, bo inaczej nie wyjechaliby za granicę. Ale może tylko w żeglarstwie było inaczej? Jeśli tak to
chwała władzom PZŻ z lat siedemdziesiątych.
Pierwszy rejs na „dziki zachód” do RFN. Wpływamy nocą do Travemunde. Po lewej burcie świat wymarły, żadnego zabudowania, światełka, czarna
otchłań, nawet mewy nie fruwają. To NRD. Po prawej feeria świateł, reklam,
świat tętni życiem, aż wylewa się na zatokę. Tak wygląda ohydny kapitalizm.
Czy można się dziwić dlaczego nasze władze tak niechętnie pozwalały na
porównania?
Nauczeni koniecznością niezwłocznej, obowiązkowej odprawy, szukamy jakiegokolwiek urzędu pilnującego granic. Jest druga w nocy. Wszystko
pozamykane. Czy ci głupi kapitaliści nie wiedzą, że gnębieni i wyzyskiwani proletariusze mogą uciec do istniejącego tuż obok prawdziwego wolnego
i demokratycznego NRD? W końcu dotarliśmy na policję. Po długim dobijaniu się zaspany funkcjonariusz pyta czy wiemy która jest godzina. Mówi:
idźcie spać, rano jak rozpoczniemy urzędowanie ktoś do was przyjdzie. Rzeczywiście, ciut świt po dziesiatej przychodzi policjant i celnik. Sprawdzają
tylko paszporty. Pieczątka wjazdu i koniec. Trwa to pięć minut. Informują, że
do Lubeki możemy dopłynąć dobrze oznakowaną, rzeką Trave lub dojechać
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autobusem. Kapitan wybiera autobus. Krótkie zwiedzanie nowej starówki
(Lubeka była zniszczona prawie jak Warszawa) kilkanaście zdjęć aparatem
marki „Druh” (kto jeszcze pamięta takie aparaty?) i powrót.
Drugim dobrze zapamiętanym rejsem, był zorganizowany przez Trzebież,
rejs do Londynu. W tamtych czasach, każdy ubiegający się o patent sternika
morskiego, musiał „zaliczyć” wody pływowe. Otrzymujemy zgodę na zakup
po cenach urzędowych dolarów, oraz możliwość zaopatrzenia się w Baltonie.
Całe 180 USD po cenach około 10% czarnorynkowych. Tylko rozliczyć się
trzeba po powrocie rachunkami. Dobra, dobra rozliczać się będziemy później, na razie żywność. Specjały jakich normalnie nie uświadczyłbyś w żadnym sklepie. Do tego chleb na cały trzytygodniowy rejs. Część w puszkach,
część specjalnie przygotowana w piekarni. Wszystko kupowało się w kraju
i woziło ze sobą: ziemniaki, warzywa, kasze. Teraz to brzmi jak bajka o żelaznym wilku. Lecz wtedy gdy bochenek chleba kosztował w Anglii więcej niż
całodniowy zarobek w Polsce, to była konieczność.
Londyn oglądany pierwszy raz sprawił na mnie ogromne wrażenie. Do
dziś wspominam ból zmęczonych, opuchniętych nóg. Kilkunastokilometrowe
wędrówki by zwiedzać zabytki. Metro było za drogie na nasze kieszenie. Pięć
funtów to przeszło dziesięć dolarów. Miesięczny zarobek w Polsce: około stu
dolarów. Kto nie żył w tamtych czasach nie uwierzy. Wszędzie pieszo. Do
British Muzeum i Muzeum Londynu trafiliśmy na dzień darmowy ale Tower
obejrzeliśmy z zewnątrz. Nie stać nas było na wejściówkę. Buckingham Palace, Muzeum Wojny, Magazyn Figur Woskowych obejrzeliśmy drzwi frontowe. To było upokorzające.
Z mariny St. Katharine Dock po trzech dobach musieliśmy się wynosic
bo skończył nam się wspaniałomyślny „przydział” dewiz. Dobrze że rachunek
dostaliśmy. W drodze powrotnej weszliśmy jeszcze do kilku portów północnego wybrzeża Europy by spełnic warunki dla których ten rejs został zorganizowany i przez Kanał Kiloński wróciliśmy do Trzebieży
W latach 79-81 zdradziłem morze Bałtyckie na rzecz ciepłych mórz:
Czarnego i Egejskiego. Nowy nabytek YKP jacht typu Carter 30 został prosto ze stoczni przetransportowany lądem do Warny. Tam za postój, opiekę
i drobne naprawy, żeglarze bułgarscy mieli pierwszy wiosenny miesięczny
rejs. Tu dopiero zetknąłem się z różnicą między żeglarstwem morskim polskim i bułgarskim. W Bułgarii do uprawiania żeglarstwa pełnomorskiego było
uprawnionych pięćdziesięciu, może nawet mniej, żeglarzy. Sprawdzonych,
wypróbowanych, oddanych partii i tow. Żiwkowowi. Dla reszty musiał wystarczyc zalew Warneński. I ta reszta nawet nie marzyła o swobodzie żeglugi.
Mieliśmy zresztą zalecenie by o żeglarstwie w Polsce zbyt dużo nie opowiadac. Po wyjściu z Warny jak najszybciej i jak najdalej od brzegu do Bosforu
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i po obowiązkowym zwiedzenie Stambułu, dokonaniu pewnych zakupów, dalej na morze Egejskie.
Morze Egejskie od przylądka Gallipoli do Krety znam dobrze. Przez wiele sezonów pływania poznałem nie tylko właściwości pogodowe tego rejonu,
lecz przede wszystkim ciekawe miejsca, zabytki i malutkie porciki wolne od
tego tłumu, który zawsze mnie irytował. Pływanie po cudownym akwenie
było poezją, ale gdzie moja przysięga o konieczności zdobycia szlifów kapitańskich? Byłem tylko I oficerem bo w międzyczasie zdobyłem patent jachtowego sternika morskiego. W tamtych czasach do samodzielnego prowadzenia
jachtów w rejsach pełnomorskich, taki patent nie wystarczał. W 1981r mając
ogromny staż morski przystąpiłem w Gdyni do egzaminów na jachtowego
kapitana żeglugi bałtyckiej (był taki stopień, był) i zdałem go bez problemów
za pierwszym podejściem.
Już byłem „Panem Kapitanem”. Chociaż tzw. „małym” ale KAPITANEM. I już mogłem tych f..... z mego pierwszego rejsu do Tallina zagonić do
wybierania zęzy łyżeczką od herbaty.
Tylko ich więcej na swej drodze morskiej, ale i życiowej nie spotkałem.
Mówi się, że gówno morze na ląd wyplunie.
Żeglowałem dobrze i bezpiecznie dlatego propozycji rejsów miałem mnóstwo. Zdobyłem patent Instruktora Żeglarstwa PZŻ, radiooperatora, radarzysty
II kl. Przeszedłem przeszkolenie ratownicze ale dalekich rejsów oceanicznych
nie mogłem prowadzić. Brakowało mi stopnia jachtowego kapitana żeglugi
wielkiej - ostatniego kroku w zdobywaniu stopni żeglarskich. Związałem się
z Trzebieżą i byłem tam instruktorem, nawet przez krótki czas KWŻ-etem,
prowadziłem rejsy. A że miałem własną firmę budowlaną byłem w miarę niezależny finansowo i czasowo. Poświęcałem żeglarstwu więcej czasu niż inni,
zapracowani i obarczeni obowiązkami domowymi, żeglarze. Rejsów Bałtyckich było tak wiele, że nie sposób spamiętać. Nie mogę w tym miejscu nie
podziękować mej niezwykle tolerancyjnej małżonce.
Pamiętam duże regaty „O Srebrny Dzwon” w Kołobrzegu. Startowałem
w barwach Trzebieży na Taurusie i byłem w ścisłej czołówce kiedy w ostatnim wyścigu wybrałem inny hals niż wszyscy i przyszedłem ostatni. Głupie
decyzje się długo pamięta. W 1987 r wziąłem udział w pierwszych międzynarodowych regatach „Kurs Kemi” i nawet udało mi się zając III miejsce. To
tylko plakietka, którą mogę teraz obejrzec wspominając dawne „przewagi”
ale nie bardzo pamiętam szczegółów z samych wyścigów. W pamięci została
akcja ratownicza szwedzkiego jachtu, który wszedł na skały podczas jednego
z etapów. Akurat byłem najbliżej. Przejąłem część załogi i wróciłem do Umei
miejsca startu. Były nawet wzmianki w fińskiej prasie, a puchar „dla najdzielniejszej załogi” z wygrawerowanym moim nazwiskiem i nazwą jachtu stoi
w marinie w Kemi.
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Wreszcie wiosna 1989 r. Zdałem egzaminy przed Komisja Egzaminacyjną w Gdyni i otrzymałem upragniony patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Koniec, kropka. Wyższego stopnia w żeglarstwie już nie ma. Po
zdaniu wszystkich egzaminów, przed tzw „rozbójnikiem” który odbywał się
w Klubie Marynarki Wojennej, otrzymałem zastanawiającą propozycję, poprowadzenia, po otrzymaniu patentu, rejsu w okolice wysp Szetlandzkich
i Owczych. Dostanę jacht, załogę, marszrutę. Mam przepłynąć wyznaczoną
trasą i bezpiecznie wrócić. Nie bardzo mi się to podobało, ale bałem się przed
ostatnim egzaminem odmówić. Więc kręciłem jak umiałem. Pan komandor
powiedział, że wrócimy do rozmowy później i ... dał mi spokój. Widocznie
nie byłem odpowiednim kandydatem lub znalazł lepszego.
Od roku 1975, kiedy postanowiłem zdobyć patent kapitana minęło czternaście lat. Szmat czasu. W tym samym 1989 r. trafił mi się poważny rejs.
Mój znajomy zaproponował mi odprowadzenie jachtu Wojewoda Koszaliński
z Darłowa dookoła Europy do Pireusu.
Tam 30 listopada przekażę jacht ekipie płetwonurków, którzy wybierają
się ze specjalną misją na morze Czerwone. Jacht był remontowany w stoczni rybackiej w Darłówku i jak to zwykle w Polsce bywa, nie 1 a dopiero
30 września został zrzucony na wodę. Wypłynęliśmy w pierwszych dniach
października. Pierwszy sztorm dopadł nas jeszcze na Bałtyku. 10-11° w skali
Bouforta. Z podartymi żaglami schroniliśmy się do znanego Travemunde.
Podczas remontu w stoczni jakiś racjonalizator kazał zabetonowac studzienkę w kilu oraz częśc zęzy. Jacht zrobił się niesamowicie sztywny i nie
pierwszej młodości żagle rwały się już przy 4°B. To była już pełna jesień więc
drugi sztorm mieliśmy przy wejściu do Kanału Angielskiego. Wywiało nas
50 Mm do tyłu. Trzecie załamanie pogody to huragan „Daisy” na północnym
Atlantyku. Najcięższy w mojej pięćdziesięcioletniej karierze. Znowu „w tył
zwrot” i ucieczka do Falmouth. Tam z Ratownictwa dostałem solidny opieprz
dlaczego nie słucham ostrzeżeń. A nam się po prostu urwała antena i zamiast
natychmiast naprawić czekaliśmy „do jutra”
W Falmouth mój „pierwszy” powiedział, że ma dosyc, zabrał worek
i zszedł z pokładu. Trudno, mimo pokaźnej postury charakter miał raczej „zającowy.” Na Biskajach jeszcze jeden sztormik wepchnął nas do środka, ale
niezbyt głęboko i weszlismy odpocząć do La Coruni. Tam następny członek
załogi powiedział, że ma dosyć żeglarstwa i wraca nawet na piechotę. Później
się uspokoiło. Krótkotrwały sztormik przed samym wejściem do cieśniny Gibraltarskiej pomógł nam przeskoczyć na morze Śródziemne. I limit sztormów
się skończył. O dziwo, do samego Pireusu pogoda była niezła. Była to najlepsza szkoła żeglarstwa choć teraz nie zdecydował bym się na rejs o takiej porze
roku i taką trasą. Spóźniliśmy się dwanascie dni,ale i tak, ze względu na sytuację polityczną w kraju, nikt jachtu nie odebrał. Po długich i uciążliwych roz-
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mowach, pozostawiliśmy jacht pod opieką ambasady polskiej w Atenach i 26
grudnia, w drugi dzień Świąt, za pożyczone pieniądze, wróciliśmy do kraju.
W 1991 r. zostałem przyjęty do Bractwa Wybrzeża, a rok później na
jachcie Anel (kecz typu Horn) znowu popłynąłem dookoła Europy na morze
Śródziemne. Ale to był czerwiec zupełnie inna pogoda. I inny rejs. Na morzu
Śródziemnym z turystami pływałem jak tramwaj Barcelona-Baleary-Barcelona. Po skończonym sezonie, z przysłaną mi z kraju załogą, popłynęliśmy na
rozpoczynającą się właśnie rocznicę odkrycia Ameryki czyli Columbus 500.
Jacht po ośmiu miesiącach żeglugi był w złym stanie technicznym. Ciągłe
awarie i naprawy spowodowały takie opóźnienia, że do Nowego Jorku na zlot
żaglowców nie miałem szans zdążyć. Po zwiedzeniu wysp morza Karaibskiego: Martyniki, Santo Domingo, San Salwador i kilku wysp Bahama, zawinęliśmy do Miami i tam właściwie rejs się skończył. Po trzech miesiącach pracy
w stoczni w Fort Lauderdale zarobiłem na powrót i wylądowałem na Okęciu
późną wiosną 1993r. Mój pierwszy skok przez Wielką Wodę trwał 30 dni.
Biorąc pod uwagę stan jachtu i długie szukanie passatu to niezły wynik.
Przez kilka lat pływałem sobie po Bałtyku i morzu Północnym. Brałem
udział w Baltic Traditional. I w trzech Operacjach Żagiel, aż w 1996 r. trafił
mi się rejs życia. Dookoła świata na jachcie polskiego armatora i do tego za
pieniądze. Szczyt marzeń. Rzeczywistość nie była tak bajkowa. Stosunki na
jachcie były złe. Nienormalne. Ja byłem kapitanem, a mój załogant – moim
pracodawcą. Ja choleryk, mój pracodawca egocentryk, jeden z najbogatszych
ludzi w Polsce, uważający, że cały świat ma się kręcic wokół niego. Mieszanka wybuchowa.
Mimo zwiedzenia najpiękniejszych miejsc na ziemi, po dziewięciu miesiącach musieliśmy się rozstać. Ja z Tahiti wróciłem do kraju. On z nowym
kapitanem popłynął dalej. Mimo tych zgrzytów uważam, że to najpiękniejszy
okres mojego życia. Obrazy ze zwiedzania archipelagu San Blas z ostatnimi
żyjącymi wolno indianami Kuna, archipelag Galapagos, Wyspa Wielkanocna, Pitcairn, Wyspy Polinezji Francuskiej, Tahiti – do końca życia pozostaną
w mej pamięci. Było to dla mnie przeżycie tak duże, że o podróży tej napisałem i wydałem książkę „Śladami piratów i buntowników”.
Lata mijają, człowiek coraz starszy i energii coraz mniej, lecz jeszcze
w latach 1998-2000 prowadziłem organizowane przez biura podróży rejsy turystyczne po morzu Egejskim.
W 2003 r poznałem ks. Prałata A. Jaskułę, później naszego brata i związałem się z Chrześcijańską Szkołą pod Żaglami, w której działam do dziś.
Przeprowadziłem, darowany nam przez płk. Kuklińskiego, jacht typu Opal
dookoła Europy. Prowadzę rejsy i szkolę młodzież na kursach prowadzonych
w Chorwcji i oby Bóg dał siłę choć jeszcze przez kilka lat żyć jak dotychczas:
z morzem i na morzu.
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W Bractwie Wybrzeża od
17.11.1990 roku. Wyróżniony jedną Gwiazdą białą i jedną czerwoną. W roku 2003
(marzec-grudzień) Sztorman
Mesy Lubelskiej (pierwszy,
od momentu powstania Mesy
dnia 21.03.2003 r.). (Przestał
być sztormanem po niedopuszczeniu do Bractwa, jungi który na to nie zasługiwał
– uwaga TP).
Urodziłem się 22 kwietnia
1952r. w Lublinie w kolejną
rocznicę urodzin Włodzimierza Lenina. Matka – Jadwiga
z domu Bełcikowska, nauczycielka matematyki, wpajała we mnie nauki właściwego zachowania oraz szacunek dla siebie samego. Ojciec Stanisław, pracownik naukowy (fizjolog), były kawalerzysta, oficer artylerii konnej. Jako
oficer KOP przeżył obronę polskich granic na froncie wschodnim w 1939 r.,
którzy przeżyli. Organizator i dowódca ruchu oporu okręgu lubelskiego. Trzykrotnie skazany na karę śmierci. Dwa razy przez okupanta hitlerowskiego, raz
przez sowieckiego. Wychował mnie w poczuciu godności i wolności myśli
i czynów.
Dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona Anna, nauczyciel, matka Agatki i Błażeja. Obecna, Sylwia (Kolorowa), opiekuje się najbardziej pokrzywdzonymi
przez los i ludzi dziećmi. Córcia Agatka Kasia jest absolwentką AWF. Sternik
jachtowy (niepraktykująca), instruktor narciarstwa i fitness (praktykująca).
Jej córka Zosia to najpiękniejsza dziewczynka na świecie. Synek Błażej Ziemowit – żeglarz jachtowy (niepraktykujący). Mieszka i pracuje w Norwegii.
Wnuczka Zosia. Mikołaj wszechstronnie uzdolniony nastolatek to syn Sylwi,
a obecnie i mój.
W 17 roku życia, po zakończeniu nauki w szkołach i zdaniu matury
w męskim liceum Zamoyskiego w Lublinie, stanąłem przed dylematem, kim
zostać. Rodzice wymarzyli sobie, abym został lekarzem (ludzkim). Ja zaś postanowiłem: albo studiuję weterynarię i uprawiam żeglarstwo, albo uczę się
w Wyższej Szkole Morskiej i uprawiam jeździectwo. Dzięki temu w 1976 r.
uzyskałem dyplom lekarza weterynarii i patent kapitański.
Od 1976 do 1992 r. uprawiałem (z przerwami) wyuczony zawód lekarza weterynarii. Pracowałem na „Swobodnej Ukrainie” – we Włodawie jako
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uczciwy lekarz terenowy. Następnie przez pięć lat w katedrze i klinice chirurgii na Wydziale Weterynaryjnym AR w Lublinie.
W kwietniu 1992 r. moja ówczesna żona zapytała mnie, kiedy będziemy
zamożni. Odpowiedziałem Jej, że nie znam ludzi zamożnych i szczęśliwych.
Wówczas dowiedziałem się, że Anna cały czas była ze mną szczęśliwa, zaś
obecnie chce być zamożna. Dzięki temu 22 kwietnia 1992 roku w 40. rocznicę
urodzin porzuciłem mój wspaniały zawód „nieludzkiego” doktora, traktując
go do dzisiaj wyłącznie jako hobby. Po 16 latach praktyki lekarskiej mogę
z dumą powiedzieć, że żaden z moich byłych pacjentów nigdy nie napisał ani
nie złożył na mnie żadnej skargi…
Od 1992 r. przez dziesięć lat, do 50. urodzin, pracowałem jako dyrektor
wszędzie tam, gdzie dyrektora potrzebowali. Prowadziłem fabryki rur, konstrukcji stalowych, maszyn rolniczych, żwirownie, towarzystwo emerytalne
itd. Jak to się robi? W cudownie prosty sposób: każdą firmę prowadzi się jak
jacht. Zasada jest prosta: ja jestem kapitanem, wyznaczam oficerów, wachty,
bosmanów, regulamin pracy (regulamin służby jachtowej) i ten sprawdzony
na morzu system, w tak banalnych jak lądowe warunkach, funkcjonuje znakomicie.
W 50. urodziny postanowiłem zostać marynarzem. Zamustrowałem jako
oficer na Fryderyka Chopina. Po dziewięciu miesiącach (zamiast po 10 latach)
powróciłem do życia szczura lądowego. Przyczyny prozaiczne: kasa nędzna,
rodzina nieszczęśliwa, towarzystwo (wymuszone) nie zawsze odpowiadające
moim fatalnym gustom.
Potem pracowałem jako syndyk masy upadłości, budowałem struktury
handlowe na zlecenie prywatnych firm. Handlowałem lokalizatorami GPS
i kowalstwem artystycznym (1-2 kontenery w tygodniu prosto z Chin). Na
wszelki wypadek zrobiłem specjalizację z chorób przeżuwaczy, licencję
ochroniarza, uprawnienia kierowcy ciężarówek, instruktora żeglarstwa, narciarstwa, jeździectwa, sędziego jeździectwa i instruktora nauki jazdy samochodem. Obecnie prowadzę firmę medyczną dbającą o zdrowie ponad 250
tysięcy pacjentów.
Dokąd nie zostałem spacyfikowany przez Sylwię, polowałem jako myśliwy selekcjoner. W czasach gdy bardzo chciało mi się polować, robiłem to
dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Gdy polowanie mnie nużyło, polowałem tylko… siedem razy w tygodniu. Mam ciekawe złotomedalowe trofea
i własnego autorstwa maksymę: „Czym myśliwy dłużej w lesie, tym piękniejsze ma poroże”.
W 1968 r. patent żeglarza jachtowego, potem kolejne do kapitańskiego
włącznie; w 1976 r. instruktor wykładowca PZŻ.
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Przez całe moje żeglarskie życie jestem związany z SŻ AZS „Antares”
w Lublinie. Nawet będąc przez kilka lat komandorem sekcji żeglarskiej „Bryza” we Włodawie, nie przestałem być członkiem „Antaresa”.
Pierwszy morski rejs na s/y Roztocze odbyłem w 1970 roku. Przez pięć
lat na tym samym jachcie po wodzą Ziemka Barańskiego (cyfra 12). Ziemkowi zawdzięczam całe morskie wychowanie.
Ciekawsze rejsy:
1971 – Wyspy Owcze, Szetlandy, fiordy norweskie – s/y Roztocze
1974 – Z Warny dookoła Europy do Szczecina – s/y Roztocze
1976 – Szczecin – Plymouth – Wyspy Kanaryjskie – Bermudy – New Port
– New York – s/y Zew Morza
1979 – Basen Morza Śródziemnego – s/y Stormvogel
2002 – Szczecin – Gibraltar – basen Morza Śródziemnego – Madera – Wyspy
Kanaryjskie – Wyspy Zielonego Przylądka – Karaiby – s/y Fryderyk
Chopin
Starty w regatach (zawsze jako sternik manewrowy):
1972 – Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski – miejsce IV
1972 – Regaty Pełnomorskie o Puchar X MTZG – miejsce V
1972 – Duży Puchar Dowódcy Marynarki Wojennej – miejsce III
1972 – Pokalregaten (Warnemunde) – miejsce III
1972 – Rund Bornholm – miejsce IV
Jako sternik manewrowy i oficer:
1973 – Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski – miejsce VI
1973 – X Międzynarodowe Regaty Gryfa Pomorskiego – miejsce VIII
1976 – OpSail ’76 – Plymouth – Santa Cruz de Tenerife – miejsce IV
1976 – OpSail ’76 – Santa Cruz de Tenerife – Hamilton Bermudy – miejsce
III
1976 – OpSail ’76 – Hamilton Bermudy – Newport USA – miejsce XIV
Staż morski na dużych żaglowcach:
• Szkuner Zew Morza, fregata Christian Radich, bryg Fryderyk Chopin
• Udział w wielu ośrodkach szkoleniowych jako instruktor żeglarstwa
i KWŻ: Instruktor i KWŻ w COSŻ w Jastarni oraz KWŻ i instruktor
kursów na stopnie instruktorskie
• Zawodowo (za prawdziwe pieniądze) uprawiałem żeglugę na YACHT
SAHIB PANAMA, jachcie Stormvogel, s/y Fryderyk Chopin
Najciekawsze morskie pożegnanie:
• w 1973 r., żeglując na folkbocie s/y Czart z piękną dziewczyną (potem
Żoną), machaliśmy na pożegnanie Ludomirowi Mączce płynącemu
w rejs na Marii przed jego rejsem wokół świata.
Najciekawsze morskie powitanie:
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• w 1976 r. odbierałem cumy od Kuby Jaworskiego na mecie regat samotników w New Port, po jego fantastycznym regatowym wyczynie.
Najbardziej przejmująca informacja na morzu:
• w 1976 r., startując do regat z Santa Cruz de Tenerife – o urodzinach
mojej córeczki. List, który podano nam na jacht, gdy oddawaliśmy
cumy, był od mojej I Żony i rozpoczynał się od słów: Kochany Mężu
i Tatusiu. Zatkało mnie. Opijałem to w Hamilton na Bermudach.
Plebiscyty wygrane:
• 1976 r. na najpopularniejszego sportowca AZS AR w Lublinie (za żeglarstwo i narciarstwo zjazdowe)
Plebiscyty przegrane:
• nie pamiętam
Byłem założycielem i przewodniczącym od początku istnienia do stanu
wojennego NSZZ „Solidarność” pracowników służby weterynaryjnej woj.
chełmskiego – kiedyś było takie śmieszne województwo ze stolicą w postaci
takiej małej dziury koło W-wy (czytaj: Włodawy).
Najmilsze psie przyjaciółki (wszystkie wyrwane śmierci sprzed nosa):
spanielka Zuzia (odchowana na smoczku od pierwszego dnia życia), dalmatynka Tina (skazana na uśpienie, odratowana po długim leczeniu) i najbardziej
kochana wyżlica Era (z trudem odratowana po niewłaściwej diagnozie i leczeniu miejscowych lekarzy).
Obecni czworonożni przyjaciele to konik Elvis Bej (Urwisek), którym
zajmuję się od pierwszych dni jego życia. Elvis jest synem pięknej małopolskiej klaczy po najdoskonalszym obecnie żyjącym małopolskim ogierze Berlin Beju. Berlin Bej, Mistrz Polski Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego, to wnuk słynnego Elpaso.
Uwielbiam też naszą 16-letnią kotkę Fumi, która nauczyła mnie szacunku
i miłości do kotów.
Maksyma życiowa, której jestem autorem: „Facet, który narzeka na żonę
lub pracę i ich nie zmienia, to palant”.
Odznaczenia (nieliczne, acz stosowne – uwaga T.P.)
• Złota odznaka AZS
• Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego PZŻ.
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Ryszard urodził się 8 grudnia
1943r. w Radomiu. Trwała
wówczas jeszcze druga wojna światowa, a ponieważ sam
niewiele mógł zdziałać na tym
świecie, zdał się na Rodziców. Był czwartym dzieckiem
w stadle Wabików. Ojciec Antoni, Mama Helena z domu
Zając. Rodzice zmarli wcześnie – Ojciec, gdy Rysio miał
8 miesięcy, a Mama w roku
1954 (miał wówczas 11 lat).
W tym czasie mieszkał
już, przesiedlony z Radomia
na tak zwane Ziemie Odzyskane, w Wyszewie koło Koszalina. Po śmierci Matki zaopiekowała się nim
starsza siostra Teresa, po mężu Roguska, mieszkająca z rodziną w Koszalinie.
Zdobył średnie wykształcenie techniczne, zaczął pracować w przemyśle
maszynowym. W latach 1963-66 mieszkał w Nysie. W roku 1963 się ożenił
– z tego związku ma syna Marka (47 lat). Małżeństwo to, niestety, nie trwało
długo.
Od roku 1987 mieszka w Warszawie, zachęcony do wyjazdu z Koszalina
propozycją pracy w Głównej Kwaterze ZHP na stanowisku kierownika Wydziału Wodnego (na tym stanowisku pracował do 1991 r.).
W latach 1992–96 współpracował z kpt. K. Baranowskim w Szkole Pod
Żaglami w biurze armatorskim oraz dowodząc żaglowcem Fryderyk Chopin,
między innymi w rejsach do Brazylii i Afryki Południowej.
Pozostałe lata przyniosły mu różne zajęcia zawodowe podejmowane dla
chleba. W roku 2008 zostaje emerytem – ZUS zaliczył mu 48 lat pracy zawodowej.
O pracy na morzu marzył już we wczesnym dzieciństwie. Ze względu na
ciężką sytuację rodzinną nie mógł pójść do Szkoły Morskiej, ale mając 15 lat,
sam znalazł drogę na morze. Edukację żeglarską rozpoczął w latach 1958-59
w Klubie Morskim „Tramp” LPŻ w Koszalinie.
Uzyskał kolejne stopnie żeglarskie: w 1959 – żeglarz, w 1961 – sternik
jachtowy. W roku 1967 zdał egzaminy w Jastarni i zdobył stopień jachtowego sternika morskiego. Po praktyce w Trzebieży otrzymał patent instruktora
żeglarstwa.
W latach 1968–74 w okresach urlopu w pracy zawodowej pracował jako
instruktor w Ośrodku Żeglarskim w Trzebieży i tam też zdał egzaminy na
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stopnie kapitańskie: jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej – 1970 r.; jachtowy
kapitan żeglugi wielkiej – 1978 r.
W r. 1982 zdobywa uprawnienia motorowodnego kapitana żeglugi wielkiej. Z kolei w roku 1989 posiada uprawnienia do prowadzenia średnich żaglowców takich, jak Zawisza Czarny czy Fryderyk Chopin. Z s/y Zawiszą
Czarnym jest związany do dzisiaj.
Od 1980 r. do dzisiaj (z kilkuletnią przerwą) działa jako inspektor i rzeczoznawca Morskiego Zespołu Technicznego PZŻ.
Wykorzystując nabyte umiejętności zawodowe i praktykę żeglarską,
w latach 1987-91 pracował w charakterze eksperta PIHZ w zakresie awarii
jachtów morskich.
Posiada doświadczenie w budowie i odbudowie jachtów morskich. W latach 1974-76 uczestniczył z kolegami w budowie jachtu typu Rygiel – s/y
Wojewoda Koszaliński PZ-507, kierując pracami technicznymi Społecznego
Komitetu Budowy w Klubie Morskim „Tramp” w Koszalinie.
Za 9-miesięczny rejs załogowy na tym jachcie, odbyty w okresie 1981-82
wokół przylądka Horn, otrzymał Nagrodę Rejs Roku 1982 i Srebrny Sekstant.
W latach 1983-84 wyremontował jacht J-80 s/y Tropiciel PZ-15, należący
do Harcerskiego Ośrodka Morskiego ZHP w Kołobrzegu, na którym w latach
1984–86 odbył załogowy rejs dookoła, uhonorowany kolejną Nagrodą Rejs
Roku 1986 i kolejnym Srebrnym Sekstantem.
W latach 1987-88 organizował i nadzorował budowę aluminiowego jachtu o długości 20 m po pokładzie s/y Sigitarius dla prywatnego armatora.
Podczas całej swojej praktyki żeglarskiej przebył na pokładach jachtów
morskich 164 300 Mm, w tym 145 300 Mm jako kapitan.
W swoim życiu żeglarskim uczestniczył i uczestniczy w następujących
organizacjach:
• ZHP – od 1956 r.
• LPŻ/LOK – od 1959 r.
• PZŻ – od 1959 r.
• LM – od 1982 r.
• Bractwo Kaphornowców – od 1982 r.
• Bractwo Wybrzeża – od 1991 r.
Wyróżniono go w tym okresie:
• Złotymi Medalami i Odznakami Działacza LOK,
• Złotą Odznaką Zasłużonego Pracownika Morza,
• Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi,
• Złotym i Srebrnym Medalem za wybitne osiągnięcia sportowe,
• Odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego,
• Medalem Bractwa Wybrzeża.
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Toni urodził się 15 sierpnia
1940 roku w Starachowicach
w rodzinie Henryka Brancewicza i Anny z Krzyżanowskich. Ma żonę Danutę, dwoje
dzieci – syn Leszek (kapitan
pływający we flocie handlowej) i córka Barbara (tłumacz
z języka angielskiego). Dwoje
wnucząt.
Inżynier
–
Wydział
Elektryczny
Politechniki
Szczecińskiej (1973 rok).
Wykształcenie „Toniego” dopełnia średnia szkoła muzyczna
w klasie kontrabasu. W latach
1964-1971 działa na niwie kultury – jako propagator, poszukiwacz młodych
talentów i nauczyciel muzyki. Był również kierownikiem zespołów muzycznych. A potem to już tylko żeglarstwo i morze… do dnia dzisiejszego.
Swoją działalność rozpoczął w Lidze Morskiej w Krakowie. Po przeniesieniu się na wybrzeże działa w Jacht Klubie AZS Szczecin, po 1974 r. w Jacht
Klubie WSM w Szczecinie.
Zaczął pływać na morzu już w roku 1970. Pierwszy większy rejs – rok
1972 na s/y Pegaz, jako I oficer. W 1989 r. już jako kapitan na s/y Swantje od
angielskich portów do Puerto Rico. W 1991 r. 2 rejsy na Pogorii jako I oficer
na trasie Gdynia – Morze Śródziemne – Morze Czerwone – Cap Town i zakończenie rejsu w Szczecinie.
Od roku 1974 już jako kapitan (patent nr 394 – od 29.04.1977 r.) prowadzi jachty: H. Rutkowski, Pogoria, Fryderyk Chopin, Kpt. Głowacki, Żak,
Vagrant , Polonez, Trygław, Bumerang, Cousteau, Kpt. Haska, Ogar, Orla Korona, Anel, Sharki, Storada, Happy Chance III, Olster.
Przepłynął ponad 122 017 Mm.
Żeglowanie nie sprowadzało się jedynie do rejsów morskich. Bierze
udział rozlicznych regatach:
• Puchar MKS – 1967 (5) – załoga na s/y Ali Baba
• Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski – czterokrotnie – jako załoga,
następnie sternik, II oficer i jako kapitan
• Międzynarodowe Regaty „Gryf Pomorski” – trzykrotnie w latach 19671979
• Regaty Jesienne – 1967 załoga na s/y Ali Baba
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•
•
•
•
•
•

Regaty Gdynia–Świnoujście – 1970 (1) – II oficer na s/y Swantewit
Regaty MTZG – 1970 (2) – II oficer na s/y Swantewit
Regaty Turystyczne – 1970 (2) – sternik s/y Aramis
Internationale Ostseeregatta – 1971 (1) – I oficer s/y Dal II
Rund Gotland – 1971 (1) – I oficer s/y Dal II
Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza – kapitan
– 1975 (6) na s/y Polonez, 1978 (2) ma s/y Trygław
• Cutty Sark Tall Ship’s Races – kapitan – trzykrotnie: 1984,1985,1986
na s/y Polonez.
Żeglowanie czynne łączy z działalnością społeczną i klubową:
• 1973-89: członek Zarządu, Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji
Szkolenia
• 1990-97: członek Komisji Rewizyjnej
• 1978-98: członek Zespołu Szczecińskiego CKE PZŻ.
Współpracuje z Ośrodkiem w organizacji egzaminów praktycznych na
stopnie kapitańskie i jachtowych sterników morskich. Prowadzi rejsy szkoleniowo-stażowe. W Jacht Klubie AZS w Szczecinie jest członkiem Zarządu
Klubu i Komisji Szkolenia, a następnie Wicekomandorem ds. Szkolenia.
W latach 1974-85 działa w Jacht Klubie Wyższej Szkoły Morskiej. Jest
jego członkiem założycielem i Wicekomandorem. 10 stycznia 1986 r. zostaje
współzałożycielem i jego prezesem od roku 1992 do chwili obecnej.
Nagrody i odznaczenia:
• 1974 – Srebrna Odznaka AZS
• 1978 – Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego
• 1978 – Medal 60-lecia PZŻ
• 1986 – nagroda indywidualna II stopnia Rektora WSM w Szczecinie za
osiągnięcia sportowe w żeglarstwie
• 1987 – Zasłużony Pracownik Morza – srebrna odznaka
• 1987 – Podziękowanie Prezesa PZŻ M. Rakowskiego za ofiarną pracę
dla dobra żeglarstwa
• 1997 – Podziękowanie Komitetu Organizacyjnego Zlotu Żaglowców
„Sail Gdańsk ’97” za wsparcie działań organizacyjno-przygotowawczych w czasie Zlotu Żaglowców „Sail Gdańsk ’97” w dniach 21-25
1997 r.
• 2006 – Zasłużony dla Żeglarstwa Szczecińskiego
• Nagroda Żeglarska Rejs Roku
• 1985 – jako dowódca jachtu Trygław za udział w regatowych zmaganiach na Operacji Żagiel 85 i zajęcie I miejsca w klasie
• 1986 – jako dowódca jachtu Polonez za udział w regatowych zmaganiach Cutty Sark Tall Ship’s Races ’86 i zajęcie 2 miejsca.
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Do Bractwa Wybrzeża zostaje przyjęty w 1990 r. z numerem 64. W 1994
r. zostaje mu przyznana I czerwona gwiazda, a w 1999 r. – II czerwona gwiazda.
Jest współautorem skryptów do ćwiczeń z elektroniki dla potrzeb Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, jak również współautorem opracowania
Szkolnictwo morskie Szczecina w latach 1947-97.
Jest członkiem Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia The Sail
Training Association – Poland z siedzibą w Gdyni oraz członkiem Zarządu
w okresie 1990-98 r.
Dwukrotnie uczestniczył w rejsach Kanadyjskiej Szkoły pod Żaglami
jako I oficer s/y Pogoria w latach 1991–92 oraz jako kapitan s/y Fryderyk
Chopin w rejsie do Lizbony w roku 2008.
Od roku 2008 aktywnie uczestniczy w programie Żeglarski Szczecin.
Przyczynił się do powstania Komitetu Obywatelskiego mającego na celu promocję Żeglarskiego Szczecina jako centrum turystyki wodnej południowego
Bałtyku, rozwój zachodniopomorskiego żeglarstwa i szeroko rozumianej turystyki morskiej.
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Urodziłem się 30 czerwca
1947 roku w Nowej Soli. Ojciec – Józef, matka – Irena
z domu Surgot. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 28
i Technikum Łączności nr 2
w Warszawie rozpocząłem studia dzienne na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Studia te ukończyłem
z wynikiem bardzo dobrym
w 1972 roku, uzyskując tytuł
magistra inż. elektroniki.
Lata 1972-1977
Zakład Doświadczalny „Wilmer” Instytutu Fizyki Polskiej Akademii
Nauk – kolejno na stanowiskach: stażysta, specjalista, kierownik działu. Wiele zespołowych i samodzielnych prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych
oraz publikacji, również w ośrodkach i wydawnictwach zagranicznych.
Lata 1977-1978
PP „Polmozbyt” Warszawa. Kolejno jako kierownik salonu sprzedaży, magazynów, inwentaryzacji, organizacji i wyposażania nowych stacji obsługi.
Lata 1978-1980
Zarząd Działalności Gospodarczej „Ster” Polskiego Związku Żeglarskiego – Warszawa. Kolejno jako kierownik Działu Elektroniki Jachtowej i następnie Działu Techniki i Usług.
Od lat 80 do chwili obecnej.
Polski Związek Żeglarski – Zarząd Główny w Warszawie. Kolejno jako:
specjalista, kierownik Działu Upowszechniania Żeglarstwa, kierownik Działu
Morskiego i Technicznego, dyrektor Biura ZG PZŻ.
Od 1991 roku pełnię obowiązki Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Żeglarskiego, członka Prezydium Związku, Wiceprzewodniczącego Kapitanatu Sportowego, Przewodniczącego Komisji Technicznej i członka kilku
innych komisji i zespołów.
Jako urzędujący członek władz:
• kieruję Biurem PZŻ,
• osobiście odpowiadam za kontakty z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Edukacji Narodowej,
Ministerstwem Gospodarki i innymi organami administracji rządowej,
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• odpowiadam za realizację zadań zleconych przez administrację rządową Polskiemu Związkowi Żeglarskiemu,
• biorę udział w opracowywaniu planów szkolenia sportowego kadry narodowej PZŻ przygotowującej się do Mistrzostw Europy, Mistrzostw
Świata, Igrzysk Olimpijskich, poszukuję sponsorów dla imprez żeglarskich PZŻ,
• w związku z jubileuszem 75-lecia PZŻ byłem organizatorem (wraz
z Komitetem Organizacyjnym i Biurem PZŻ) Sejmiku Jubileuszowego
PZŻ, który obradował na pokładzie Daru Pomorza 29 maja 1999 roku,
• byłem jednym z realizatorów trwającej nadal akcji powoływania Uczniowskich Klubów Sportowych o specjalizacji żeglarskiej i wyposażania ich w sprzęt pływający – jachty Optimist popularny i deska
z żaglem; akcję finansował UKFiS (aktualnie MSiT), a realizował
PZŻ; łącznie do końca 2000 r. rozdzielono 900 Optimistów i 520 desek
z żaglem. Akcja trwa nadal.
Od szkoły średniej posiadałem predyspozycje i zamiłowanie do działania
w różnych ciałach i formach pracy społecznej. Począwszy od samorządów
szkolnych i uczelnianych (członek, przewodniczący, starosta roku itp.), poprzez członkostwo i pracę we władzach klubów uczniowskich, akademickich
i sportowych, do pracy w Związkach Zawodowych (np. Związku Nauczycielstwa Polskiego Polskiej Akademii Nauk – od członka władz do przewodniczącego).
Największą pasję – żeglarstwo realizowałem w strukturach Związku Harcerstwa Polskiego. Po zakończeniu kariery sportowej w momencie ukończenia
szkoły średniej (klasa sportowa – lekka atletyka prowadzona przez R. Wszołę,
T. Nitkowskiego i R. Paprockiego) poświęciłem cały swój wolny czas uprawianiu żeglarstwa we wszystkich jego formach, tak w czynnym żeglowaniu,
jak i w działalności społecznej. Najpierw od roku 1964 w Hufcu ZHP Warszawa – Mokotów i od 1968 r. w Harcerskim Ośrodku Wodnym Komendy Chorągwi Stołecznej ZHP. Kolejno jako instruktor Harcerskiej Służby Informacyjnej poprzez instruktora na obozie z dziećmi upośledzonymi i trudnymi do
pracy w Kręgu Instruktorów Centrum Wychowania Morskiego ZHP w Gdyni
i Kręgu Instruktorskiego Głównej Kwatery ZHP w Warszawie, ale zawsze jako
instruktor i członek ścisłych władz Kręgu Instruktorów Stołecznej Komendy
Chorągwi i Harcerskiego Ośrodka Wodnego na Cyplu Czerniakowskim.
Od 1968 roku byłem:
• współorganizatorem wielu stacjonarnych i wędrownych obozów żeglarskich oraz spływów (m.in. corocznie dla 100-150 dzieci i młodzieży na
terenie Wielkich Jezior Mazurskich oraz Spływu Kopernikowskiego do
Fromborka w 1973 roku),
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• współtwórcą i fizycznym wykonawcą (wspólnie z innymi instruktorami
HOW) zaprojektowania i budowy jachtów dla drużyn harcerskich począwszy od deski z żaglem poprzez mały jacht szkoleniowy dla dwóch
osób typu Druh, większy dla sześciu osób typu Gamma, poprzez jacht
typu DZ do dużego jachtu kabinowego dla siedmioosobowego zastępu
typu Nadzieja; działania te doprowadziły do powstania pokaźnej flotylli
kilkudziesięciu jachtów, na której do dzisiaj żegluje młodzież harcerska
z Warszawy i Mazowsza,
• członkiem wielu zespołów szkoleniowych oraz komisji egzaminacyjnych na stopnie motorowodne, żeglarskie i instruktorów żeglarstwa,
• Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego, Kapitanem Portu, Komendantem lub Zastępcą wielu obozów i Ośrodka (do chwili obecnej
uczestniczę w kursach i wykładach na wszystkie stopnie żeglarskie),
• do dzisiaj pełnię funkcję Zastępcy Komendanta Harcerskiego Ośrodka
Wodnego, żeglowałem początkowo na Cadetach, OK Dinghy, a następnie turystyczno-szkoleniowych BM, Słonka, E, Omega, Barkas, DZ
itp.
• żeglarstwo morskie rozpocząłem od rejsów w CWM Gdynie na „czerwoniakach”,
Plutonie, Nefrytach, Vegach, Zawiszy Czarnym, a później na Pogorii,
wielu jachtach czarterowanych za granicą i armatorów polonijnych, uczestnicząc w takich imprezach, jak Operacje Żagiel w Australii, USA, Kanadzie,
Europie, regatach morskich i na Wielkich Jeziorach Amerykańskich.
Dużą wagę przykładam do podnoszenia kwalifikacji żeglarskich i bieżącego dokształcania, co mam ułatwione poprzez uczestnictwo (z racji pracy
zawodowej i aktywności społecznej) w pracach legislacyjnych dotyczących
sportu, a szczególnie żeglarstwa; żeglarza jachtowego zdobyłem w 1965 roku,
sternika jachtowego w 1969, jachtowego sternika morskiego w 1984, instruktora żeglarstwa w 1976. Równolegle podnosiłem kwalifikacje motorowodne
łącznie z motorzystą, stermotorzystą zawodowym, instruktorem i kapitanem
motorowodnym w 2002 roku, nie zapominając o kursach i świadectwach radiooperatora, ratownictwa morskiego itp.
W czasie pracy zawodowej w Polskim Związku Żeglarskim:
• pracowałem i pracuję nadal w wielu komisjach statutowych i problemowych Związku,
• drugą kadencję jestem Członkiem Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pracując czynnie w dwóch jego komisjach – Komisji Sportu
i Komisji Imprez, od kilku lat jestem członkiem najpierw Rady, a aktualnie Komisji Sportu Dzieci i Młodzieży powołanej przez Prezesa
Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (wcześniej UKFiT),
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• jestem współzałożycielem i w wielu przypadkach członkiem władz kilku fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju i popularyzacji żeglarstwa m.in.: Fundacji Rozwoju Harcerskiej Turystyki Wodnej
„JUNGA”
• członek Zarządu, Fundacji Rozwoju Morskiego Żeglarstwa Regatowego
• sekretarz Zarządu, Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Żeglarskiego
• przewodniczący KR, Stowarzyszenia Sportowego, BAZA Mrągowo
• członek KR, Stowarzyszenia Sail Training Association Poland
• członek założyciel Stowarzyszenia Klasy „730”
• członek KR, Stowarzyszenia „Edukacja Pod Żaglami”
• członek KR, Stowarzyszenia RACE 2000
• sekretarz generalny Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych
• sekretarz, skarbnik (od założenia w 2006 roku, już trzecią kadencję).
We wszystkich tych Fundacjach, Stowarzyszeniach i Izbie pełnię ww.
funkcje społecznie; do największych sukcesów w czasie ostatnich lat mogę
zaliczyć (prócz wielu sportowych sukcesów żeglarzy, co jest częścią mojej
pracy zawodowej, i osiągnięć w pracy z młodzieżą harcerską wymienionych
powyżej) następujące:
• miałem współudział w sukcesach organizowanych w Trójmieście przez
FRMŻR regat z cyklu Pucharu Świata jachtów klasy One Ton pn. Big
Cup (kilka edycji), w których brali udział najlepsi światowi żeglarze
oraz jeden z najlepszych żeglarzy wśród koronowanych głów – król
Norwegii,
• popularyzuję sport żeglarski oraz rekreację i szkolenie wśród dzieci
i młodzieży,
• promuję żeglarstwo jako dyscyplinę oraz formę rekreacji wśród dziennikarzy poprzez współorganizowanie cieszących się ogromną popularnością Żeglarskich Mistrzostw Polski Dziennikarzy (już 17 edycji),
• pomagam w organizacji Mistrzostw Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych,
• promuję i pomagam w organizacji Szkół pod Żaglami dla młodzieży
ze szkół średnich i propagowaniu idei Conradowskich w ramach pracy
Stowarzyszenia „Edukacja pod Żaglami”,
• swoją cegiełkę dołożyłem również przy sukcesie polskiej załogi na
MK Cafe wchodzącej w skład teamu USA w Admirals Cup w 1997
roku oraz w przygotowaniu i doprowadzeniu do startu polskiego jachtu
w regatach przełomu wieków The Race 2000,
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• wiele czasu i energii poświęcam współpracy z przedstawicielami i organizacjami polonijnymi, utrzymując kontakty i włączając się do organizacji i uczestnictwa w wielu wspólnych imprezach w kraju i za
granicą,
• jestem członkiem YKP Warszawa i HOW Warszawa, Bratem z cyfrą
65 – Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich (posiadam 2 gwiazdy
białe, medal Bractwa),
• uczestniczę aktywnie w wielu innych przedsięwzięciach związanych
z żeglarstwem (m.in. biorę udział w przygotowaniu materiałów i pracuję w jury Nagrody Rejs Roku, Nagrody im. Leonida Teligi, wyboru
laureatów Żeglarz, Żeglarka Roku itd.
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Urodził się 12 września 1927
roku w Zamieściu (w pobliżu Dorohuska) − z ojca Jana
Piotra i matki Ireny z domu
Czarnieckiej.
Przodkowie Przemka od
strony babki mieli potwierdzony heroldią Królestwa
Polskiego tytuł szlachectwa.
Stefan Serafin Leopold Czarniecki, herbu Łodzia ,wpisany
został do Ksiąg Szlachty dziedzicznej w 1853r. z racji udowodnionego od 1746r. stanu
szlachectwa przodków.
Małżeństwo Jana Piotra
i Ireny Englertów wydało na świat dziewięcioro potomstwa. Przemysław okazał się być najmłodszym synem, po którym w trzy lata później 1930 r. urodziła
się jeszcze siostra Elżbieta zwana Halszką. Zamieszkiwali w dzierżawionym
majątku, którym zarządzał ojciec.
Stan rodzinny Przemysława był skrajnie odmienny. Małżeństwo z lekarką Ireną Rawczyńską było z założenia bezdzietnie. Pozostał w tym związku
przez niespełnia dwadzieścia pięć lat.Dzieci własnych – na tyle, na ile historia zaświadcza - nigdy zresztą nie miał, w przeciwieństwie do kobiet, których sobie nie skąpił.Wzrastanie w domu rodzinnym, wypełnionym po brzegi
gwarem gromady rodzeństwa, najprawdopodobnie ostudziło zapędy do posiadania własnego potomstwa. Jednakże wielkie serce i opiekuńczą dobroć
okazał Jankowi, synowi kobiety, z którą założył - trwający osiemnaście lat, do
chwili śmierci - wolny związek pełen szczęśliwości i barwnych przeżyć.Wraz
z matką Janka, Stefanią Szczurkowską - filologiem, tłumaczką,wykładowcą
akademickim - stworzył Przemysław dom,w którym dla chłopca był tatkiem,
odkrywającym przed nim pierwsze uroki żeglarstwa i nart.
Przemysław był z wykształcenia inżynierem mechanikiem, absolwentem
Akademii Górniczo-Hutniczej im.Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział
Maszyn Górniczych i Hutniczych). Chociaż w zawodzie tym ulokował swoje
kompetencje i z zamiłowaniem go wykonywał (łącznie z pracą pod ziemią
w śląskich kopalniach), przejawiał zdolności w różnych obszarach ludzkiego
działania. Opatentował wiele wynalazków, wśród których był współtwórcą
m.in. sposobu wiercenia szybów (1971 r.), urządzenia do urabiania skały zamrożonej w szybach (1973 r.), sposobu odzysku minerałów magnetycznych
z piasków nadmorskich (1984 r.).
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Z pasją fotografował, zdążywszy zebrać wiele nagród w prestiżowych
konkursach krajowych i międzynarodowych. Do Federacji Amatorskich Stowarzyszeń Fotograficznych w Polsce należał od 1964 r. Aktywnie działał
w krakowskim Towarzystwie Fotograficznym, zachęcając kolegów do podejmowania trudnych tematów, na przykład - jak za pomocą obrazu fotograficznego przedstawić hałas lub ciszę. Sam w warunkach domowych wywoływał
swoje zdjęcia i opracowywał ich ostateczną formę.
Kiedy fotografowanie zaczęło go nużyć, oddał się rzeżbie i z drewnianego tworzywa wydobywał wiele urokliwych postaci, inspirowanych zarówno
osobami z najbliższego otoczenia, jak i tematami literackimi. Wyrzeżbił na
przykład, swego rodzaju ilustrację do autobiograficznej powieści poetyckiej
hiszpańskiego noblisty o nazwisku Juan Ramon Jimenez pt. „Srebrzynek i ja”.
Ten właśnie „srebrzynek”, po hiszpańsku „platero” przylgnął do Przemka jak
drugie imię, oddając urodę połyskliwej siwizny.
We wczesnej młodości myślał o szkole morskiej i zawodowym uprawianiu żeglarstwa czy też o spędzaniu części życia na morzu. Skończyło się na
odbyciu kursu pracy morskiej i pływaniu po Bałtyku. Żeglarstwo amatorskie
uprawiał nieprzerwanie po akwenach mazurskich, mając patent sternika jachtowego od 1961 r., a motorowodnego od 1988r. Z kpt.Bolesławem Kowalskim
odbył rodzinny rejs Radwanem po Morzu Śródziemnym w 1995 r. Przywilej
podnoszenia flagi Bractwa Wybrzeża ze swą cyfrą 66) Mesy Kaprów Polskich otrzymał w 1997 r.
Poszanowanie natury i atencja, z jaką odnosił się do przyrody znalazły odzwierciedlenie w ostatniej pracy, którą wykonywał w Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Ostatnie hobby, po które sięgnął u schyłku życia, przejawiło się we fraszkopisarstwie. Żywo interesując się otaczającą go rzeczywistością w różnorodnych jej aspektach, wyszukiwał znane i utarte przysłowia i dopisywał do nich
własne rymowane komentarze.W sumie powstało kilkadziesiąt zaktualizowanych fraszek.Oto kilka wybranych przykładów:
Nie rób nikomu, co tobie niemiło,
bo ci odwzajemni ze zdwojoną siłą.
Nosił wilk razy kilka – ponieśli i wilka.
Bo ten akurat ustawił się marnie,
Znam sporo wilków, co noszą bezkarnie.
Mądry wie, co mówi - głupi mówi, co wie.
Nieważne – piszę zatroskany Co kto mówi, ważne, kto słuchany.
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Na złodzieju czapka gore.
Tak było dawniej - dziś złodziejskie głowy
Zdobi kapelusz lub liść laurowy.
Kto się raz oparzył ten na zimne dmucha,
Daremna nauka i zbędna mitręga.
Człek się zawsze parzy, gdy po nowe sięga.
Nigdy nie jest za póżno.
Lecz nie odkładaj poprawy na odległe wieki,
Bowiem termin krótki – z pozoru daleki.
Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy.
Trudno więc oceniać wyroków skuteczność,
Pan Bóg się nie śpieszy – ma przed sobą wieczność.
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Urodziłem się 13 czerwca
1931r. w miejscowości Niemce (województwo śląskie).
Mieszkam w swoim domu
pod lasem w Falenicy koło
Warszawy. Ojciec Franciszek
– inżynier górnik, twórca
i pierwszy dyrektor górnictwa siarkowego w Polsce.
Żona Teresa z Wróblewskich,
lekarz dentysta, sternik jachtowy. Dwie córki bliźniaczki
– Barbara i Beata, nauczycielki wychowania fizycznego,
instruktorki narciarstwa, obydwie posiadają stopień sternika jachtowego. Czworo wnucząt: Piotr, Izabela, Zofia i Andrzej. Przodkowie
po mieczu herbu Korczak.
Ukończyłem Politechnikę Śląską w Gliwicach (Wydział Elektryczny)
i Politechnikę Wrocławską (Wydział Łączności). Następnie studia podyplomowe: elektroniczna aparatura medyczna, potem również pedagogika. Dobrze władam językami: angielskim, niemieckim i rosyjskim.
Zawodowo czynny w pracach badawczo-rozwojowych i konstrukcyjnych
w dziedzinie elektroniki, radiokomunikacji, sprzętu lotniczego, aparatury medycznej. Byłem również wykładowcą.
Otrzymałem nagrodę państwową II stopnia w dziedzinie techniki, opatentowałem 7 wynalazków, stworzyłem liczne wzory użytkowe. Publikowałem
w szeregu pism technicznych.
Uprawiałem i nadal uprawiam różne rodzaje turystyki, takie jak żeglarstwo, turystyka górska, narciarstwo, kajakarstwo i turystyka rowerowa. Byłem również pilotem szybowcowym i uprawiałem wspinaczkę.
Stopień żeglarza uzyskałem w AZS Wrocław w roku 1953, a stopień kapitana jachtowego – w Trzebieży w 1979 roku. Pierwszy rejs morski odbyłem
na Zewie Morza do Danii i Szwecji w 1957 r. Żeglowałem na Bałtyku, Morzu
Północnym, Morzu Śródziemnym, jak również na jeziorach, zalewach i rzekach. Posiadam własny jacht s/y Andrzejowa (7 m dług.), dopuszczony do
żeglugi przybrzeżnej na wszystkich morzach zamkniętych.
Jestem Członkiem Honorowym Yacht Klubu Polski. Zostałem wyróżniony przez Polski Związek Żeglarski honorową odznaką Zasłużonego Działacza
Żeglarstwa Polskiego.
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W roku 1981 zorganizowałem Koło Żeglarstwa Śródziemnomorskiego
(Mediterranean Sailing Group) jako filię Yacht Klubu Polski Warszawa, nad
Zatoką Menelaosa w Libii. Klub dysponował dwoma jachtami balastowymi,
dwoma jachtami mieczowymi, łodzią wiosłową oraz pięcioma deskami surfingowymi. Liczył od 14 do 44 członków, organizował rejsy zatokowe oraz
prowadził szkolenie na stopień żeglarza jachtowego (wydano 26 patentów).
Klub działał w latach 1981–1984.
W 1983 r. zorganizowałem nieformalny Sahara Sand Sailing Club na Pustyni Saharyjskiej. Klub dysponował trzema jednostkami żaglowymi na kołach. Żegluga była uprawiana na płaskich żwirowych obszarach Sahary oraz
(czasami) na szosach. Zorganizowałem również klub fajkowy (International
Sahara Pipe Club).
W okresie pobytu na Saharze (lata 1984–88) zająłem się malarstwem artystycznym (olej, akryl), podobno z niezłymi rezultatami. W swoim domu
w Falenicy urządziłem minimuzeum Sahary i Pacyfiku z kolekcją sztuki regionalnej, narzędzi kamiennych, skamieniałości, muszli, korali i fajek itp.
W Bractwie Wybrzeża jestem od 1994 r. Posiadam przywileje pierwszej
białej i pierwszej czerwonej gwiazdy. Jestem członkiem Rady Seniorów Bractwa.
Nadal czynnie uprawiam żeglarstwo morskie i śródlądowe oraz narciarstwo zjazdowe w Alpach i narciarstwo biegowe w podwarszawskich lasach.
Na emeryturze zająłem się instalatorstwem (gaz, centralne ogrzewanie,
hydraulika, elektryczność). Firma nieźle prosperuje, zapewniając środki finansowe na utrzymanie jachtu oraz uprawianie żeglarstwa i narciarstwa.
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Urodziłem się na suchym lądzie, w Gdańsku, w 1946r.
Decyzję o związaniu swojego życia z morzem podjąłem
bardzo wcześnie – jeszcze
w szkole średniej. Postanowiłem ruszyć na jachcie w podróż dookoła świata. Jednak
zdobyć jacht było niezwykle
trudnym zadaniem – budowa
jachtu w PRL-u wydawała się
wręcz czynem szaleńca.
Na szczęście, nie zdawałem sobie sprawy z ogromu
kłopotów. Ukończyłem budowę jachtu ledwo żywy, ale szybko musiałem dojść do siebie, skoro chciałem
nim wypłynąć. Do czasu, aż „zasłużę sobie” na wyjazd z kraju, pozwolono mi
żeglować na wodach śródlądowych bez prawa zbliżania się do strefy nadgranicznej.
Jak się okazało, byłem niezbyt przykładny i, niestety, nie zasłużyłem. Ale
przez 5 lat pływania „szuwarowego” jachtem pełnomorskim w pełni opanowałem manewrówkę i schodzenie z mielizny. Na fali gierkowskiej odwilży
zyskałem możliwość wypłynięcia w morze, ale tylko… w jedną stronę. Cóż
było robić – skorzystałem.
Jak się okazało – wypłynąłem na zawsze. Był rok 1972. Moja pierwsza
podróż dookoła świata trwała 30 lat. Odbyłem ją na kilku jachtach, które sam
zbudowałem lub wyremontowałem. Samodzielnie zbudowałem od podstaw
dwa jachty, zaś cztery łódki – w różnym stanie degradacji – wyremontowałem
i przygotowałem do podróży pełnomorskich.
W 2003 roku rozpocząłem następną podróż dookoła świata. Płynąłem na
przemyślanym przeze mnie i własnoręcznie zbudowanym katamaranie. Jako
źródło energii wykorzystywałem na jachcie energię słoneczną, co pozwalało mi uniezależnić łódkę od częstego zawijania do portów. Dwa lata później
jacht cumował w Panamie. Pacyfik był przed nami. Nie było mi jednak dane
wyruszyć przed siebie, gdyż Panamę nawiedziła trąba powietrzna. Jacht, podobnie jak moje marzenia, pofrunął.
Dopiero po dwóch latach udało mi się wypłynąć na Polinezję. A tam przekazałem łódkę mojemu koledze żeglarzowi, sam zaś zamustrowałem do pracy
na prywatnym jachcie. To był jeden z moich sposobów zarabiania na życie.
Mój własny katamaran w międzyczasie uległ uszkodzeniu. Postanowiłem
go odbudować, co właśnie robię. Przede mną znowu parę oceanów…

202
Dykcjonarz Mesy Kaprów Polskich
Kiedy w 1976 roku opuszczałem PRL, nie byłem jeszcze
dziennikarzem ani filmowcem. Natomiast byłem już żeglarzem, a uzyskany w 1975
roku stopień kapitana jachtowego to mniemanie bardzo
mocno ugruntował. Ale po
kolei.
Nie wiem czy w mojej
rodziny jestem jedynym emigrantem. Nie wiem, bo w jej
zbadanie nie wkładałem wystarczająco wysiłku, a już na
pewno woli. Wychowałem się
w wojewódzkim wtedy mieście Koszalinie, gdzie również w 1948 roku się
urodziłem. Tam ukończyłem szkołę podstawową i technikum samochodowe.
Pomysł aby naukę kontynuować w Szkole Morskiej utrąciła wojskowa
kategoria D, natomiast zamianę na inny kierunek studiów, tzw. ‘wilczy bilet’,
który połucziłem w macierzystej ‘uczelni’ p.t. technikum samochodowe. Była
to swego rodzaju rekompensata za pięć lat pobytu na ‘uczelni’, wręczona mi
po zdaniu matury w 1967 roku. Dokument stwierdzał, że aby podjąć studia
muszę najpierw podreperować się ideowo w socjalistycznej pracy. Ile ‘reperacja’ mojego kręgosłupa miała trwać, dokument nie wyliczał. Nie było to istotne, bowiem już po roku czasu pracy w socjalistycznej gospodarce wiedziałem,
że raczej trzeba się skoncentrować na sposobach opuszczenia najweselszego
baraku w obozie.
Podczas nauki w technikum zetknąłem się z żeglarstwem. Mimo ogólnie
niezłych predyspozycji do sportu, nie za bardzo mnie ciągnęło nawet do tak
popularnej dyscypliny jak piłka nożna. Natomiast z Koszalina nad morze było
może 9 km. Na plaży w Mielnie mogłem stać godzinami wpatrując się w daleki horyzont. Stąd był tylko mały krok do żeglarstwa. Przystań koszalińskiego
Trampa mieściła się nad jeziorem Jamno. Jezioro od morza oddzielała tylko
trzystametrowa mierzeja. Niedużo, ale jak się weźmie pod uwagę strażnice,
kapownice, bronowanie plaży i patrole WOP-u, to ten wąski skrawek lądu
urastał do miana granicy, którą pełen swojskiego humoru premier Winston
Churchill nazwał iron curtain.
Toteż pierwsze lata żeglarskiego zafascynowania upłynęły mi na poznaniu piękna wód wewnętrznych PRL-u. Dogłębnie (i to dosłownie bo akwen
płytki) poznałem jezioro Jamno. Zaliczyłem też Wielkie Jeziora Mazurskie –
mieszkając obecnie w Chicago leżącym nad Lake Michigan będącym częścią

203
Andrzej W. Piotrowski (cyfra 69)
Wielkich Jezior Amerykańskich – uśmiecham się z melancholią wspominając
ogrom Mazur.
Pierwszy zagraniczny voyage nastąpił w zupelnie niespodziewanym miejscu. W 1968 i 69 roku uczestniczyłem w rejsie po wodach Dunaju. Dwukrotnie trasą Budapeszt-Novi Sad-Belgrad-Żelazne Wrota-Russe płynąłem jako
sternik Omegi, która była częścią klubowej flotylli liczącej 4 jednostki. Mimo
socjalistycznej siermiężności wyprawa rzeką Dunaj podobała mi się. Ta piękna malownicza rzeka, sympatyczni ludzie na trasie, spowodowały późniejsze
moje zainteresowania tego rodzaju żeglarstwem.
W 1970 przyszły pierwsze rejsy morskie. Po Bałtyku tłukłem się jachtami
Orkan II, Dar Koszalina (jakżeby inaczej), Erydan czy harcerskimi Grunwald
i Płowce. Oczywiście były to tzw. krajówki – jeszcze jedna fikcja socjalistycznego kramu. Mogliśmy pływać po całym Bałtyku bez zawijania do obcych
portów – ‘paszportem’ na te rejsy była tzw. klauzula na pływania morskie
wydawana przez lokalny Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki.
W międzyczasie zmieniałem prace reperując mój antysocjalistyczny kręgosłup, aż 1975 rok zastał mnie na stanowisku kierownika Klubu Morskiego
„Tramp” w Koszalinie.
Lata pływania kołobrzeskimi jachtami zaowocowały pragnieniem posiadania jachtu klubowego. Tak narodziła się idea stalowego jachtu typu Rigel
– Wojewoda Koszaliński. Tą wazeliniarską nazwę klubowy kolega Grzesiek
Rawęski ksywa Karafka tłumaczył przedwojenną tradycją. Natomiast tajemnicą poliszynela był fakt, że w ten sposób chcieliśmy zabezpieczyć finansowo na przyszłość nasz ‘czyn społeczny’ (modny termin w czasach komuny).
Kadłub zbudowała Stocznia Ustka natomiast wyposażyły go Zakłady Remontowe PPiUR Darłowo.
Gra toczyła się o wiele większą stawkę niż korelacje towarzyskie między Koszalinem a Kołobrzegiem – było nią uczestnictwo w zbliżającym
się 200-leciu powstania Stanów Zjednoczonych. Do towarzyszy partyjnych
z PZŻ dotarła wiadomość, że w imprezie weźmie udział znaczna ilość jachtów
z RFN-u o nazwach jak Germania VI czy Peter von Danzig. Należało dać
odpór zachodnioniemieckim rewizjonistom toteż we flotylli polskiej znalazły
się jachty Dar Szczecina i Wojewoda Koszaliński. Należało potwierdzić nasze
prawa do odwiecznych ziem piastowskich. Jako jeden z budowniczych WK
znalazłem się na liście załogi jako III oficer, co było logiczne, bowiem z tytułu
funkcji w klubie, byłem odpowiedzialny za techniczną stronę budowy jachtu.
W tych czasach paszporty na imprezy zagraniczne najwyższej rangi odbierało się w Warszawie. Nie ukrywam – pamiętając, że partia też jest pamiętliwa z niejaką obawą oczekiwałem na powrót kapitana z Warszawy. Okazało
się, że częściowo miałem rację. Mój paszport nie przybył – przy moim nazwisku był ‘fistaszek’ ze znakiem zapytania. Kapitan odbył ze mną rozmowę, ale
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o dziwo nie nadmienił o tzw. błędach młodości, lecz zapytał czy wybieram się
do USA po spadek. Tym mnie częściowo unieruchomił, aczkolwiek natychmiast wyparłem się wiedzy na temat jakiegokolwiek spadku. W drugie turze
mój paszport przybył.
Dwudziestego kwietnia 1976 roku wypłynęliśmy z Kołobrzegu w nasz
wielki rejs. Dla mnie była to pierwsza wyprawa w obszary ludzi pokroju Winstona Churchilla. Tam też zadebiutowałem jako filmowiec kręcąc pierwsze
sekwencje filmu o Operacji Żagiel 1976. Miałem sowiecką kamerę 8 mm, filmy ORWO z bratniej NRD. Zadebiutowałem też jako niepoprawny kontestator socjalistycznej rzeczywistości w dyskusjach na pokładzie jachtu. Pożywką
do dyskusji stało się „dżentelmeńskie” podejście do regat dwóch uczestniczących sowieckich żaglowców Towariszcz i Kruzensztern, które mocno nadużyły cierpliwość organizatorów imprezy myląc silniki z żaglami. Impreza trwała
prawie 3 miesiące i zakończyła się w Nowym Jorku.
Po powrocie do kraju (w NYC była wymiana załogi), zacząłem poważnie
myśleć o opuszczeniu Polski. Okazało się, że w tych planach mam potężnego
sponsora – do Koszalina dotarł raport kapitana i KW PZPR mocno wsparło
mnie w dziele wyjazdu na dłuższy czas (a najlepiej na stałe) za granicę. Wykonawca woli partii czyli koszalińskie SB wręcz nagliło do wyjazdu. I to się
udało – siódmego kwietnia 1977 roku wylądowałem na ziemii Lincolna, czyli
w Chicago.
I tutaj pozwolę sobie wrócić do tematu Spadek, co zresztą będzie związane z szukaniem w historii moich antenatów. Pierwsze skojarzenia to rozmowy z dziadkiem podczas pobytu na Pomorzu (moja rodzina pochodzi stamtąd
– okolice Nowego Miasta Lubawskiego). Dziadek Aleksander Piotrowski,
weteran spod Verdun, (oczywiscie po stronie kajzera Wilhelma) opowiadał mi
o wielkich pieniądzach należnych naszej rodzinie w dalekim Teksasie. Potwierdzała to moja (mieszkająca w Grudziądzu) ciocia – siostra mojego nieżyjącego już ojca. Ona na wieść o moim wyjeździe do USA skopiowała mi
artykuły z naczelnej gazety Stronnictwa Demokratycznego o naszym wielkim
Spadku. Niestety pierwsze lata na obczyźnie to raczej innego typu potrzeby.
Do spadku wrócilem dopiero po wielu latach. Był to zresztą czas na obrachunki z rodziną. Zweryfikowałem wiele tajemnic mojej rodziny. Bezsprzecznie
okazało się prawdą, że naszym matecznikiem jest przedwojenne Pomorze.
Mój ojciec Kazimierz i matka Anna z domu Suszyńska mieszkali w dużej
wiosce Łąkorz koło Nowego Miasta Lubawskiego. O ile rodzina matki nie
należała do bogatych, to rodzina ojca – owszem tak. Piotrowscy posiadali
duży majątek – dysponowali samochodem, telefonem, co jak na standardy
przedwojenne ustawiało ich w gronie zdecydowanie bogatszych rodzin. Oboje
z mamą działali w harcerstwie polskim – tam zresztą się poznali. Anna Su-

205
Andrzej W. Piotrowski (cyfra 69)
szyńska nawet brała udział w zajęciach żeglarskich na jeziorze Charzykowy
pod okiem Ottona Weilanda. Mówiła o nim – taki wysoki Niemiec.
Ojciec był wyższą figurą w harcerstwie (chyba nawet szefem na Pomorze).
Był w delegacji wiozącej serce Marszałka Piłsudskiego do Wilna. Podczas
wojny mama pracowała jako pielęgniarka w niemieckim szpitalu w Gdańsku,
natomiast ojciec ukrywał się przed Niemcami – mieli go na liście osób do
aresztowania. W maju 1945 roku (dwa miesiące po zajęciu miasta przez Rosjan – 4 marca 1945) rodzice przeprowadzili się do Koszalina. Przez całe moje
dzieciństwo słyszałem, że powodem przeprowadzki do Koszalina była posada
szefa Zakładów Drzewnych (ojciec był specjalistą od drewna).
W 1953 został aresztowany przez UB i trafił na rok czasu do więzienia.
Krótko po wyjściu zmarł (maj 1954). Dzisiaj analizując kolejny raz owe okoliczności dochodzę do wniosku, że powodem wyprowadzki ojca z mamą do
Koszalina była prawdopodobnie ucieczka z miejsca zamieszkania i zatarcie
śladów za sobą. Wszak ojciec znajdował się na liście Urzędu Bezpieczeństwa
z racji przedwojennej działalności w ZHP. Ojciec zmarł w momencie kiedy
miałem 6 lat i nie zdołał mi nic przekazać na temat historii rodziny. Mama do
końca swych dni (zmarła w 1997 roku) nie chciała mówić na ten temat. Toteż
dzieje najnowsze rodziny czekają jeszcze na badania.
Natomiast udało mi się sięgnąć do historii sławnego już Spadku. Historia polskich posiadłości w Stanach Zjednoczonych i związanych z tym spraw
spadkowych to temat na wiele tomów. Wystarczy wspomnieć sprawy spadkowe potomków Kościuszki, Pułaskiego. Pomniejszych zapewnie są setki, jeżeli
nie tysiące. Historia naszego Spadku sięga XIX wieku i miejscowości Myśliwiec koło Wąbrzeźna, gdzie urodził się Michał Dembiński, późniejszy uczestnik powstania listopadowego w stopniu majora. Po przegranym powstaniu,
jego żolnierze zostali wzięci do niewoli, zesłani, lecz dużą część internowali
Prusacy. W wyniku negocjacji z Amerykanami zostali deportowani do Stanów
Zjednoczonych. Część osiedliła się w Rockford koło Chicago i innych miejscach wielkiego kraju. Niektórzy najęli się do ochotniczej armii dowodzonej
przez gen. Sama Houstona. Wśród nich znalazł sie Michał Dembiński. Brał
udział w wielu potyczkach podczas walk o oswobodzenie Teksasu z rąk meksykańskich.
W ówczesnych realiach żołnierzy za waleczność nagradzano dobrami
ziemskimi. Takie dobra otrzymał były powstaniec w 14 miejscach w Teksasie. Michał Dembiński będąc oficerem artylerii poległ w marcu 1836 roku
w bitwie pod Goliad rozstrzelany przez Meksykanów wraz z 300 innymi żołnierzami. Na monumencie pod Goliad znajduje się jego nazwisko wraz z trzema innymi polskimi żołnierzami.
Major był kawalerem, ale miał dwie siostry w Polsce. Moja rodzina jest
spokrewniona z jedną z nich. Dzisiaj tereny Dembińskiego zamieszkują dzie-
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siątki tysięcy ludzi i nie ma fizycznej możliwości ich usunąć (każdemu należałoby wytoczyć proces – tego wymaga prawo). Natomiast na części gruntów
operuje 18 firm naftowych z największą Exxon Mobil na czele. Operują już
bardzo długo – na tyle długo, że majątek, który należy się spadkobiercom
wynosi kilka miliardów dolarów. Na tym właśnie polega przekleństwo tego
spadku: jest za duży, aby można go było w sposób prosty odzyskać.
Większość danych na powyższy temat mam w kopiach papierów, które
nagromadziłem przez prawie 20 lat. Największa ich ilość pochodzi z Narodowego Archiwum Stanów Zjednoczonych. Niemniej żyjąc w cieniu takiej fortuny (przyznam, że zawsze czuję się lepiej jak sobie o niej wspomnę, szukając
finansowego wsparcia w kolejnych żeglarskich projektach) nie zapomniałem
o żeglarstwie, aczkolwiek najpierw myślalem o tym by się w Stanach urządzić.
Z początku żeglowałem na jachtach czarterowanych lub bardzo steranych jednostkach moich znajomych z polonijnego Joseph Conrad Yacht Club
w Chicago. Przełom nastąpił w 1986 roku kiedy w niemieckim porcie Grossenbrode (Bałtyk) wodowałem swój własny jacht Solidarity. Jednostka typu
Dehler 34 została nazwana na cześć ruchu Solidarność, w piątą rocznicę stanu
wojennego w Polsce. Jachtem tym odbyłem długą podróż z Niemiec do Stanów Zjednoczonych. Po drodze gościłem w Polskim Yacht Clubie w Londynie
gdzie poznałem brata Jurka Knabe (2), Gabrysię Teligę, Maćka Gumplowicza
i innych. Rejs zakończył się w czerwcu 1987 przy kei w Chicago.
Potem poszło już znacznie szybciej; w 1988 roku start w regatach Chicago-Mackinac Island (najdłuższe i najstarsze regaty słodkowodne na świecie).
W 1989 roku jako komandor JCYC gościłem w Chicago Jurka Knabe (2),
Maćka Gumplowicza i ś.p. Jaśka Oleszkiewicza z klubu londyńskiego, przybyłych na XX-lecie chicagowskiego klubu. To zaraz po tym spotkaniu zapadła
decyzja zlotu polonijnego w Polsce (właśnie uzyskała wolność).
Zlot World Polonia Sailing Jamboree ’91 wymagałby wielu dodatkowych
stron ale ograniczę się tylko do paru zdań. Z Chicago do Gdyni popłynęły
2 jachty; Solidarity i Free Poland. W Gdyni było już nas 26 jednostek z USA,
Kanady, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Danii, Niemiec, Francji. Obecni byli żeglarze z Polski na swoich jednostkach – wtedy poznałem się z bratem Bolkiem
Kowalskim (1). Byłem jednym z organizatorów tego wydarzenia bez precedensu. Współpracowałem z Jurkiem Knabe i Leszkiem Koskiem z Australii.
Doniosłość wydarzenia przekroczyła nasze najśmielsze przypuszczenia.
Do Stanów Zjednoczonych wróciłem w 1992 roku po pokonaniu Bałtyku, Morza Północnego, kanałów i rzek francuskich (to reminiscencje wypraw
dunajskich), Morza Śródziemnego, Atlantyku, Karaibów, ICW (Intracoastal
Waterway) i Wielkich Jezior Amerykańskich.
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W 1993 roku już byłem z powrotem w Chicago. Rok później witaliśmy
w Chicago żaglowce Pogoria i Zawisza Czarny, które odwiedziły Wietrzne
Miasto na zaproszenie Polish Sailing Center, którego byłem szefem. Była to
pierwsza wizyta polskich żaglowców w historii miasta. Na zaproszenie armatora Pogorii STAP (Sail Training Association of Poland), jako I oficer wziąłem
udział w rejsie żaglowca na trasie Montreal – Portugalia. Było to moje pierwsze doświadczenie pływania na żaglowcu, czyli żeglarstwa skoszarowanego.
Mimo paru pozytywów, żeglarstwo zorganizowane, czyli odmiana koszar na
pokładzie, nie za bardzo przypadło mi do gustu.
W tymże roku po raz pierwszy popłynąłem jachtem Solidarity na Florydę.
Rejs prowadził z Chicago rzekami Des Plaines, Illinois i Missisipi do Nowego
Orleanu i dalej Zatoką Meksykańską do St. Petersburg. W rejsie brał udział
również brat Jerzy Knabe (2). Rok następny to rok Karaibskiej Republiki
Żeglarskiej. Historia Republiki wywodzi się z późnych lat sześćdziesiątych
i sięga do atmosfery ówczesnego klubu Tramp. W albumie KRŻ czytamy:
Lata sześćdziesiąte, szczególnie te późniejsze, to okres dużej aktywności
żeglarskiej, niestety - przeważnie śródlądowej. Morze pozostawało zamknięte
dla żeglarzy. Skończyły się co prawda prymitywne próby odgradzania nas od
wolnego świata. Zaprzestano na przykład groteskowego bronowania morskiej
plaży i zamykania na kłódki klubowych jachtów na przystani, ale próba pożeglowania tymi Omegami w lipcu 1967 roku z plaży w Mielnie zakończyła się
aresztem w WOP-owskiej piwnicy... Pamiętam, że wtedy wielokrotnie siedząc
z kolegami na trampowskiej przystani marzyliśmy o własnej republice rządzonej przez żeglarzy. Oczywiście nasze wyimaginowane państwo znajdowało się
na Karaibach – krainie którą znaliśmy z powieści pirackich i filmu (właśnie
wchodził na ekrany w PRL-u) „Karmazynowy Pirat”. Marzył się nam kraj,
w którym nie byłoby socjalistycznej szarzyzny, wszechwładnej milicji i równie szarego zadekretowanego przez komunistyczną władzę, żeglarstwa. Ale
komuna trwała w najlepsze i nic nie wskazywało na jej rychły koniec. Nasze
kolorowe państwo pełne szczęśliwych żeglarzy zdawało się być utopią.....”
Idea odżyła na emigracji. Podczas eksplorowania Wysp Bahamskich 17
kwietnia 1995 roku na maleńkiej Sandy Cay (rzut beretem od Nassau) rozpoczęliśmy działalność Karaibskiej Republiki Żeglarskiej. Ojcami założycielami zostali: Andrzej W. Piotrowski, Kuba Łuczkiewicz (Chicago), Bogusław
Linda (Polska), Wojciech Minicz (Chicago), Robert Terentiew (Polska) i Lech
Wiśniewski (ówczesny komandor klubu Tramp, Koszalin). Autor został dożywotnim Prezydentem Republiki. Z celami Republiki można się zapoznać na
Podczas żeglowania po Atlantyku spotkałem coś nadzwyczaj ciekawego – coś
co nazwałem „Tajemnicą Polskiego Księcia”. Zresztą poczytajcie poniżej:
Funchal, Madera – osiemnastego stycznia 2004 roku. Za moment odpływamy jachtem Solidarity ku dalekim Karaibom. Jestem cały skoncentrowany
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na przygotowaniu jachtu do wyjścia. Jestem tutaj już trzeci raz i każdorazowo
znajduję coś nowego na tej pięknej wyspie. Natrętnie kołacze mi się w głowie,
historia którą wyłowiłem w internecie, a której na imię: Tajemnica Polskiego
Księcia.
Miejscowa legenda wspomina o tajemniczym rycerzu zwanym „O Principe Polaco” (książę Polak), który przybył na wyspę w 1446 roku. Historycy
portugalscy sądzą, że był to król Polski i Węgier Władysław III Jagiellończyk, którego śmierć na polu bitwy pod Warną w 1444 roku nigdy nie została potwierdzona. Dwudziestoletni zaledwie Władysław Jagiellończyk za
podszeptem papieskiego legata Giuliano Cesariniego zerwał zaprzysiężony
rozejm zawarty z Turcją w Szegedynie i rozpoczął wojnę. Skończyła się ona
klęską pod Warną. Sam król ponoć nie zginął w bitwie, być może uratowany
przez swoich, jak byśmy dzisiaj ich nazwali, ochroniarzy – braci Sulimczyków (krewnych sławnego Zawiszy Czarnego herbu Sulima).
Targany wyrzutami sumienia wędrował po świecie chcąc odpokutować
swoją winę. Tak trafił na dwór króla portugalskiego Alfonsa V, który udzielił mu gościny na odkrytej wówczas niedawno Maderze. Tajemniczy pokutnik zamieszkał w nadmorskiej dolinie, gdzie najpierw postawił kapliczkę,
a później w dzisiejszym miasteczku Madalena do Mar, ufundował kościół pod
wezwaniem Św. Magdaleny. Ożenił się z miejscową szlachcianką Eanes Joao
dos Reis Gomes i miał z nią syna. Principe Polaco zginął w podróży morskiej,
kiedy od gigantycznego klifu Cabo Girao oderwał się potężny głaz i zatopił
statek. Także syn tajemniczego rycerza noszący mało znane w Portugalii imię
Sigismundus zginął na morzu przygnieciony przez złamany maszt okrętu.
Czyżby spełniła się tym samym klątwa tureckiego sułtana, który przepowiedział haniebną śmierć na morzu królowi Władysławowi i jego potomkom?
Kościół w Madalena do Mar zniszczyła lawina, ale pochodzący z niego obraz
na którym pod postaciami Zachariasza i Anny (rodziców Madonny), przedstawiono księcia Polaka i jego żonę, można dziś oglądać w mieszczącym się tam
obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej w Funchal.
Tyle o tajemnicy Polskiego Księcia znalezłem w internecie. Byłem
w muzeum i szukałem wspomnianego obrazu, ale bez skutku. Pracownicy
muzeum sugerowali, że może jest w posiadaniu prywatnej osoby. Nie jest też
wykluczone, że poszukiwałem go nie w tym muzeum co trzeba. Byłem też na
Cabo Girao. Rzeczywiście, potężne skaliste urwisko spoglądające na Atlantyk z wysokosci 580 metrów robi wielkie wrażenie. Skała oderwana od niego
mogła by z powodzeniem zatopić dzisiejszy okręt, o żaglowym, drewnianym
z tamtych lat nie wspominając.
Prawie 25 dni trwał rejs ku odległym Karaibom. Myśl o Polskim Księciu towarzyszyła mi w międzywachtowych rozmyślaniach i podczas długich
wacht na rozkołysanym Atlantyku. Przemyśliwałem nad następnymi rejsami,
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które poprowadzą mnie znów na drugą stronę Atlantyku, a wtedy na pewno
znajdę powód aby zawitać na wyspę „wiecznej wiosny”.
Pobyt na Karaibach potrwał do końca czerwca, kiedy podjąłem decyzję
(mocno podbudowaną alarmistycznymi prognozami o zbliżającym się ciężkim
okresie huraganów) opuszczenia wyspy. Obydwa jachty, Gemini i Solidarity,
odpłynęły z St. Maarten kierując się w stronę Europy. Osiemnastego sierpnia
tego roku po ciężkiej, prawie czternastodniowej żegludze jachtem Gemini
z Bermudów na Azory, (opis rejsu znajduje się w mojej książce „Kapitańskie
reminiscencje”) wszedłem do portu Horta na wyspie Faial.
Horta jest portugalskim (podobnie jak całe Azory) portem, bardzo podobnym architektonicznie do miasteczek z Madery. Była to moja już czwarta
wizyta, toteż czułem się tam jak w dawno nie odwiedzanym domu. Przez
pare tygodni niekorzystny wiatr więził nas w marinie, toteż z przyjemnością
odwiedzałem Café Sport, Clube Naval da Horta – miejsca, które pamiętałem
z poprzednich wizyt. Pamiętałem też, że w Horcie jest znakomita kawa, którą
raczyłem się w żeglarskim i kosmopolitycznym Café Sport.
Tam też, któregoś pięknego dzionka, degustując kolejną filiżankę kawy,
byłem mimowolnym świadkiem rozmowy o wojnie w Iraku między Portugalczykiem i jak mi się wydaje, Brytyjczykiem. Ponieważ temat jest mi raczej
znany, wtrąciłem kilka uwag absorbując uwagę moich interlokutorów na swojej skromnej osobie. Z tego też powodu, portugalski tubylec przysiadł się do
mojego stolika po odejściu Anglika. I tu właśnie zdarzył się przypadek, który
dosięga nas (w tym wypadku mnie) być może raz na milion. Portugalczyk,
który przedstawił się jako Carlos Borges okazał się być szefem sekcji regatowej Clube Naval da Horta, czyli miejscowego klubu żeglarskiego. Oświadczył mi, że szuka kapitana polskiego jachtu Gemini znajdującego się w marinie. Jak powiedział, jacht mu się niezwykle podoba ze wględu na bojowy,
regatowy wygląd. Sam jest regatowcem i ceni regatowe maszyny w rodzaju
polonijnego jachtu. „Jeżeli chodzi o skipera Gemini to sprawa jest prosta bowiem siedzi on naprzeciwko Ciebie”- odrzekłem i w ten sposób nawiązała się
nasza znajomość.
Zaprosiłem Carlosa na pokład i obaj udaliśmy się do mariny. Podczas
wizyty zauważyłem, że Carlos rzeczywiście zachowuje się jak regatowiec.
Zresztą jego fachowe pytania do końca rozwiały moje wątpliwości. Jednakowoż największą sensację Portugalczyk trzymał w zanadrzu. Otóż Carlos
stwierdził, że jego poszukiwania kapitana polonijnego jachtu miały także polski podtekst. Na rufie Gemini powiewa polska bandera i to jej widok skłonił Carlosa do zdecydowanie większych wynurzeń. Portugalski żeglarz opowiedział mi prawie dokładnie „Tajemnicę Polskiego Księcia” zasłyszaną pół
roku wcześniej w Funchal na Maderze. Dorzucił kilka detali więcej, niemniej
jednak była to prawie dokładnie wersja cytowana wyżej, a zaczerpnięta z in-
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ternetu. Na moje pytanie gdzie o tym usłyszał odrzekł, że jest to historia jego
rodziny.
Byłem absolutnie zaszokowany. Carlos umówił się ze mną na następny
dzień i jako dowód przyniósł kopie dokumentów będących w posiadaniu jego
rodziny. Było to coś w rodzaju drzewa genealogicznego spisanego tekstem
począwszy od króla Władysława III Jagiellończyka i jego syna Zygmunta po
czasy Carlosa. Kopia jest oczywiście w języku portugalskim lecz mimo tego
zupełnie prawidłowo można odczytać niektóre słowa tyczące Polski, bitwy
pod Warną i samego króla. Z relacji Azorczyka wynikało, że rodzina przeprowadziła się w zamierzchłych czasach z Madery na wyspę Flores na Azorach,
a stamtąd do Horty.
Oczywiście sprawa jest sensacyjna, ale należy ją spokojnie sprawdzić.
Przede wszystkim trzeba zweryfikować sprawę ocalenia króla z bitwy warneńskiej. Za wersją, że król Władysław mógł ocaleć przemawia fakt, że jego
brat Kazimierz Jagiellończyk koronował się dopiero w 1447 roku czyli trzy
lata później. Zazwyczaj tak się dzieje, jeżeli nie ma dowodu na śmierć poprzednika. W tym czasie krajem rządzi tzw. regent. Poza tym podobno istnieją
(w Getyndze, Niemcy) listy pomiędzy ówczesnym regentem Polski, a królem
Władysławem Jagiellończykiem (już osiadłym na Maderze) dotyczące rezygnacji króla z tronu polskiego. Wszystko to wymaga głębokiego i rzetelnego
zbadania.
Jest tu jednak rzecz, która nie podlega wątpliwości. Skąd Carlos zna
sprawę, jakie jeszcze dokumenty posiada jego rodzina, dlaczego tak długo
z tym czekali? Czy przybycie jachtu z polską banderą zrobiło takie wrazenie
na Portugalczyku, że uznał za stosowne podzielenie się rodzinną tajemnicą
z jego skiperem? Dlaczego uznał, że to ja jestem tym adresatem, przecież nie
wiedział, że znam i interesuję się tą sensacyjną historią? Jeżeli jest to zbieg
okoliczności, to rzeczywiście jak wspomniałem przedtem, jeden na milion.
Wszak wiele polskich jachtów zawijało tu wcześniej. Czy Carlos podświadomie czekał na Gemini przeczuwając, że jego skiper wiezie tą tajemnicę?
Pytanie, na które zapewne nie ma dobrej odpowiedzi.
Nasza znajomość przeszła próbę ogniową przez okres następnego roku.
Wielokrotnie rozmawialiśmy przez telefon jak też posiłkując się pocztą elektroniczną. Wiosną Carlos zawiadomił mnie, że przeprowadza się na wyspę
Terceira. Tam też wylądowałem 25 lipca rozpoczynając jachtem Gemini
sezon regatowy na Azorach. Przez ponad dwa miesiące pobytu na Terceira,
wspólnie ścigając się na pokładzie polonijnego jachtu, spacerując po pięknej
stolicy wyspy – Angra do Heroismo, doszliśmy do wspólnego wniosku, że
„tajemnicę polskiego księcia” trzeba zrobić mniej tajemniczą. Czyli trzeba ją
upublicznić. Najlepiej przez zrobienie filmu dokumentalnego.
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Resztę żeglarskich dokonań (jeżeli oczywiście je do tej kategorii zaliczymy) pozwolę sobie transferować z mojego resume. Mam nadzieję, że czytelnicy mi to wybaczą.
1997. Współorganizowałem i wziąłem udział jachtem Solidarity w II
zlocie polonijnych żeglarzy (II World Polonia Sailing Jamboree-Poland ’97).
Rejs rozpoczął się 14 kwietnia w Ft. Lauderdale, Floryda i poprzez BahamyBermudy-Azory-Kanał Angielski-Morze Północne-Bałtyk dotarliśmy do Kołobrzegu 30 czerwca 1997 roku. Stamtąd przepłynęliśmy do Gdańska (5520
Mm).
1998-1999. Zorganizowałem i wziąłem udział jako skiper w rejsie jachtu
Gemini (regatowy jacht klasy 1 Tona) z Gdyni do Stanów Zjednoczonych.
Pierwszy etap prowadził z Gdyni przez Bałtyk-Morze Północne-Kanał Angielski-Zatokę Biskajską-Atlantyk do Vilamoura w południowej Portugalii.
Trwał od 4 lipca do 24 sierpnia. Drugi etap rozpoczął się 7 grudnia w Vilamoura i prowadził przez Atlantyk-Barbados-Morze Karaibskie do St. Petersburg,
Floryda, gdzie jacht zacumował 19 maja 1999 roku (8240 Mm).
1999. Zorganizowałem udział jachtu Gemini w regatach Chicago-Mackinac Race na którym płynąłem jako skiper. Był to pierwszy w historii regat
start jachtu zbudowanego w Polsce i płynącego pod polską banderą.
1999-2000. Wziąłem udział w zimowym rejsie katamarana PolpharmaWarta (ex- Commodore Explorer) 85’ długości, jeden z jachtów, który wziął
udział w słynnych regatach non stop dookoła świata The Race. Popłynąłem
jako członek załogi i operator filmowy. Rejs rozpoczął się 13 grudnia 1990
w Gdańsku, a zakończył 6 stycznia w Vilamoura. (2600 Mm)
2000. Popłynąłem jako skiper Gemini w The Millenium 600 Race (z Port
Huron do Chicago) i w Chicago Mackinac Race. Pożeglowałem jachtem Gemini z Chicago na Florydę przez rzekę Illinois-Missisipi-Nowy Orlean-Ft.
Lauderdale.
2001. Zorganizowałem udział i popłynąłem jako skiper Gemini w regatach Pineapple Cup na trasie Ft. Lauderdale-Montego Bay (Jamajka). Regaty
ukończyliśmy mimo awarii steru (urwała się płetwa sterowa). W miesiącu
czerwcu odbyłem rejs powrotny na Gemini z Montego Bay do St. Petersburg
na Florydzie. Na pokładzie Gemini wziąłem udział jako skiper w regatach
Chicago-Mackinac Race 2001. Jesienią odbyłem rejs na pokładzie Gemini
na trasie Chicago-Floryda przez rzekę Illinois-Missisipi-Nowy Orlean-Zatokę
Meksykańska do Miami.
2002. Odbyłem rejs na Gemini na trasie Miami-San Salvador (Bahamy)Turks & Caicos-San Juan (Puerto Rico)-BVI-St. Maarten na Antiguę. (1580
Mm). Celem rejsu był udział w regatach karaibskich. Zorganizowałem i wziąłem udział jako skiper Gemini w regatach organizowanych w ramach Antigua
Sailing Week.
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2003. Wziąłem udział jako skiper Gemini w regatach Heineken Regatta
2003 na wyspie St. Maarten. Zorganizowałem i wziąłem udział jako skiper
Gemini w regatach w ramach Antigua Sailing Week 2003. Wziąłem udział
w regatach Chicago-Mackinac 2003 na pokładzie jachtu Błyskawica jako
taktyk i operator filmowy. Jacht zajął I-sze miejsce w swojej klasie. Było to
pierwsze zwycięstwo polonijnego jachtu w historii regat.
2004. Przepłynąłem na jachcie Solidarity jako skiper trasę z Port Saint
Louis du Rhone (M. Śródziemne) – Vilamoura – Madera – St. Maarten
długości 4300 Mm. Etap Madera – St. Maarten był wyścigiem żeglarskim
w ramach Transatlantic Challenge. Rekord wynosi; 24 dni, 19 godzin, 45 minut i 18 sekund – odległosć przebyta 2915 mil morskich. Wziąłem udzial jako
skiper Solidarity w regatach International Rolex Regatta na wyspie St. Marten (4 miejsce w swojej klasie). Zorganizowałem wyprawę żeglarską dwóch
jachtów Solidarity i Gemini na trasie St. Martin (Karaiby)-Bermudy-Horta
(Azory) znaną jako Transatlantic Challenge 2004. Podczas rejsu byłem skiperem jachtu Gemini. Na trasie Bermuda-Horta załoga płynąca na pokładzie
Gemini ustanowiła rekord przejścia trasy 1905 Mm – 13 dni, 19 godzin, 29
minut i 20 sekund
2005. Wziąłem udział jako skiper jachtu Gemini (z portugalską załogą),
udział w 4 regatach na wodach Azorów. W regatach Semana do Mar w Horcie
zajęliśmy (bezwględnie) 3 miejsce, w dwóch regatach nazwanych Praja da
Vitoria Race zajęliśmy kolejno I-sze i II-gie miejsce, natomiast w ostatnich
Regata do Ilheu do Norte zajęliśmy ponownie I-sze miejsce.
2006. Zorganizowałem i wziąłem udział jako skiper, wyprawę polonijnych żeglarzy z Chicago na akwenie Wysp Towarzystwa (Society Island) we
Francuskiej Polinezji. Wyprawa trwała 21 dni (22 styczeń-12 luty) podczas,
których na czarterowanym katamaranie Bahia 46 o nazwie Aroa odwiedziliśmy wyspy Raiatea, Tahaa, Bora Bora i Huahine. Ogółem podczas rejsu przepłynęliśmy 350 mil morskich. Była to pierwsza wyprawa chicagowskich żeglarzy na Francuską Polinezję. Jako skiper Gemini w sierpniu wziąłem udział
w 3 regatach na wodach wyspy Terceira (Azory). Po przeliczeniu jacht zajął
trzykrotnie 1 miejsce w swojej grupie.
2007. Zorganizowałem i byłem skiperem rejsu po akwenie wysp Tonga.
Rejs trwał 21 dni (21 styczeń-11 luty), na czarterowanym katamaranie Dandelion (Lagoon 470) odwiedzilismy wyspy na archipelagu Vava’u. Podczas rejsu przepłynęlismy 420 mil morskich. Była to pierwsza wyprawa polonijnych
żeglarzy na akwenie Królestwa Tonga. Byłem skiperem katamaranu Atlantic
Adventure (Catana 48) w rejsie z wyspy Gwadelupa (Karaiby) przez Bermudę
na Wyspy Azorskie. Długosć rejsu 3600 Mm.
2007-2008. Zorganizowałem rejs i byłem skiperem katamaranu Atlantic
Adventure na trasie Wyspy Azorskie (Terceira)-Madera-Wyspy Kanaryjskie
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(La Palma)-St. Martin (Karaiby). Dystans 4100 Mm. Zorganizowałem i prowadziłem jako skiper 2 tygodniowy rejs po wodach Tajlandii katamaranem
Belize 43. Długość rejsu 480 Mm.
2008. Prowadziłem rejsy czarterowe katamaranem Atlantic Adventure po akwenie Wysp Karaibskich – przepłynięto 540 Mm. Zorganizowałem
i prowadziłem rejs katamaranem Atlantic Adventure na trasie St. Martin-BVI
(Karaiby)-Bermuda-Azory (Terceira). Dystans przepłynięty 2960 Mm. Zorganizowałem i prowadziłem rejs katamaranem Atlantic Adventure na trasie
Azory-Madera-Wyspy Kanaryjskie-Martynika (Azory). Dystans przepłynięty 3800 Mm.
2009. Rejsy czarterowe na katamaranie Atlantic Adventure na akwenie
Morza Karaibskiego (jako kapitan). Ogółem przepłynięto 2650 Mm. Zorganizowałem i poprowadziłem jako skiper rejs na trasie St. Martin-Horta-Angra
(Azory) na katamaranie Atlantic Adventure. Podczas rejsu przepłynięto 2450
Mm. Zorganizowałem i poprowadziłem jako skiper rejs na trasie Angra-Horta-Velas-Ponta Delgada (Azory)-Madera na katamaranie Atlantic Adventure.
Podczas rejsu przepłynięto 850 Mm.
2010. Poprowadziłem rejs katamaranem Atlantic Adventure na trasie Le
Marin-Martynika-Marigot Bay-St. Martin. Długość rejsu 310 Mm. Na katamaranie Atlantic Adventure odbyłem kilka rejsów czarterowych odwiedzając
wyspy St. Barts, St. Kitts, Statia, Saba, Anguilla i Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Łączna trasa to 675 Mm. Wziąłem udział jako co-skiper i operator
filmowy w rejsie jachtu Husaria na trasie Vancouver, Kanada – San Francisco,
USA. Przepłynięto 1080 mil morskich.
2011. Wziąłem udział jako co-skiper w rejsie jachtem Pickwick (Camper Nicholson 44) na trasie Ft.Lauderdale-Nassau-Sandy Cay (Bahamas)-Ft.
Lauderdale. Podczas rejsu przepłynieto 370 Mm. Wziąłem udział jako skiper
w rejsie catamaranem Saloon 440 Ghea na trasie St.Martin-Brytyjskie Wyspy
Dziewicze-St. Martin. Podczas rejsu przepłynięto 410 Mm.
Członkostwa:
• Bractwo Wybrzeża – Mesa Kaprów Polskich (cyfra 69)
• Towarzystwo Samotnych Żeglarzy Wielkich Jezior – Great Lakes Singlehanded Society, Michigan – USA
• Karaibska Republika Żeglarska: założyciel i dożywotni Prezydent.
Honorowe członkostwa:
• Klub Morski „Tramp”, Koszalin
• Polski Yacht Club London (obecnie Yacht Klub Polski Londyn)
• Yacht Club „Baltica” w Przemyślu
• Związek Przyjaciół Trójmiasta „Neptun”, Chicago
• Honorowy Komandor Joseph Conrad Yacht Club, Chicago
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Ważniejsze nagrody:
1991 Nagroda Specjalna „Rejs Roku za organizację i udział w I World Polonia Sailing Jamboree – Poland ‘91
1993 Druga Nagroda „Rejs Roku za rejs jachtem Solidarity na trasie Kołobrzeg – Chicago, USA (10 080 Mm)
1994 Nagroda 75-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego za promowanie żeglarstwa wśród Polonii Amerykańskiej
1997 Nagroda Conrada za organizację i udział w II World Polonia Sailing
Jamboree – Poland ‘97
1999 Nagroda Specjalna „Rejs Roku za rejs jachtem Gemini na trasie Gdynia – St. Petersburg, Floryda (8278 Mm)
2001 Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego przyznany
przez Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego
Główne osiągnięcia żeglarskie:
• 14-krotne przepłynięcie Atlantyku na jachtach żaglowych, przepłynięcie ponad 5000 Mm samotnie, czterokrotne pokonanie rzeki Missisipi
w rejsach jesienno zimowych, 11-krotny udział w regatach ChicagoMackinac Race.
Dziennikarstwo:
• współpracownik – korespondent magazynów żeglarskich Rejs i H2O,
polonijnego Dziennika Związkowego i miesięcznika Polonia z Chicago
Artykuły opublikowane w:
• Great Lakes Sailor, Cruising World, Yachting World
• Polskich magazynach żeglarskich - Rejs, Żagle, Morze, Jachting
• Polonijnych gazetach codziennych w Chicago – Dziennik Związkowy,
Dziennik Chicagowski, Kurier Codzienny, Polonia – magazyn w Chicago.
• Polskich gazetach codziennych – Głos Pomorza, Głos Koszaliński, Kurier Szczeciński, Kulisy Kołobrzeskie.
Działalność w innych mediach:
• dokumentalista i operator filmowy
• wywiady i reportaże w telewizjach polskich i polonijnych
• wywiady i reportaże w radiach polskich i polonijnych
• przez 15 lat stała cotygodniowa audycja w polonijnym radiu w Chicago
WNVR 1030 AM (od 1992 do 2007 – w każdy poniedziałek)
• produkcja 21 filmów dokumentalnych o wydarzeniach żeglarskich emitowanych w telewizjach polskich i polonijnych
Książki i wydawnictwa:
• Autor i wydawca 5-ciu edycji „Albumu Karaibskiej Republiki Żeglarskiej
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• Autor książek „Kapitańskie reminiscencje, „Tahiti Challenge 2006”
i „Tonga Adventure 2007”
Nagrody na festiwalach filmowych:
• International Sail Film Festiwal ‘Mielno ‘97’ – Grand Prix
• VII Festiwal Filmów Żeglarskich ‘Złota Łódka Łódź ’97’ – Grand
Prix
• II International Sail Film Festival ‘Mielno ’98’ – Grand Prix
• VIII Festiwal Filmów Żeglarskich ‘Złota Łódka Łódź ’01’– drugie
miejsce
• VIII Festiwal Filmów Żeglarskich ‘Złota Łódka Łódź ’01’ – nagroda
specjalna
Ogółem do dnia 31 marca 2011 roku przeżeglowałem: 160 000 mil
morskich. Dodam jeszcze tylko, że nadal żyję w Stanach Zjednoczonych,
a mój stan cywilny się nie zmienił. Jestem ciągle kawalerem aczkolwiek żyję
w związku z wieloletnią partnerką życiową Bogusią. Związek, chociaż narażony na wielokrotne życiowe rafy (wszak jest żeglarskim życiem podszyty),
trwa.
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Wojtek
(06.06.1953-29.04.
2003) od lat dziecinnych był
pasjonatem żeglarstwa. Nawet po ciężkim upośledzeniu
ruchowym uprawiał je jeszcze
przez blisko 40 lat – do śmierci. Sternik jachtowy, aktywny
społecznik, człowiek czynu,
uczestnik regat, także międzynarodowych.
Wielokierunkowy publicysta,
współorganizator
Mazurskiej Operacji Żagiel
i współrealizator dalekomorskich rejsów żaglowca Fryderyk Chopin w ramach Szkoły pod Żaglami. „Zasłużony Działacz Żeglarstwa
Polskiego” oraz Kawaler Białej Gwiazdy Mesy Kaprów Polskich i do końca
jej skarbnik.
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Walki z Kalectwem, wieloletni
Pracownik PRFON, nie ustawał w walce o wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i rozwój polskiej rehabilitacji.
Pierwszy dziennikarz poruszający się na wózku inwalidzkim w Telewizji
Polskiej – prawie osiemnaście lat prowadził program dotyczący problemów
osób niepełnosprawnych: od 1985 Bariery, później Tacy sami (obecnie noszący tytuł Spróbujmy razem).
Jako człowiek stał się dla środowiska osób niepełnosprawnych przykładem braku ograniczeń i możliwości oraz symbolem sukcesu. Jako dziennikarz
nie tylko był wybitnym znawcą problematyki niepełnosprawności, ale również potrafił celnie wyławiać zjawiska i poczynania negatywne, piętnować
je, dawać recepty, a także prezentować właściwe rozwiązania, osiągnięcia,
postawy.
Prywatnie – kochany, ciepły człowiek o niespożytej energii, pełen optymizmu i wrażliwy na zrozumienie spraw innych. W 2002 r. podczas wakacji
we Francji przegonił nas (z półtorarocznym Szymkiem) przez wszystkie chyba zakamarki San Malo. I tak było zawsze – nic nie odkładał na później, robił
wszystko do końca i żył pełnią życia, tak jakby każdy dzień mógł być tym
ostatnim.
Ala Wirowska
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Urodził się Modest Władysławie z Nadolskich i Marianowi 31 marca 1934 roku
w Lublinie – według wiarygodnych źródeł, jachtowy
sternik morski. Ponadto instruktor: żeglarstwa PZŻ, narciarstwa PZN i jeździectwa
PZJ. Sędzia: narciarstwa PZN
i jeździectwa PZJ.
Co więcej? Używając
słów Modesta – reszta same
banały. Profesor – jaki profesor? Zwyczajny, w odróżnieniu od nadzwyczajnego,
bo kto to wie, co to takiego.
Z wykształcenia chemik. Kiedyś wisiał na ścianie i nie płakał – czyli taternik.
Ksywę miał na ścianie Kangur (podobno tylko kangury mogą mieć na
imię Modest). Znany jako Pogromca – to wymyślili studenci.
Podobno ktoś mu coś zabrał. Kto? Chyba „oni” – czyli PRL. Co? Podobno „dobra”. Pomimo tego Modest jest właścicielem ziemskim lub jak kto woli
– ziemianinem. Ma działkę. Nie, nie należy do działkowców – ma działkę
w okolicy Kazimierza Dolnego nad rzeką Bystra. Co to za rzeka? – górska
rzeka. Dlaczego górska? Bo nie w górach.
Uwaga: kawaler – z odzysku. Ma syna Marcina – żeglarza. Za jego to
przyczyną Modest „zdziadział” – ma dwie wnuczki: Małgosię i Magdalenkę.
Działał całe życie! Na tej niwie, o której myślicie też, ale piszę o czym
innym. Działał w Lubelskim Okręgowym Związku Narciarskim jako przewodniczący Komisji Szkolenia. Przez lata był współorganizatorem przyszłej
konkurencji olimpijskiej – dwuboju żeglarsko-narciarskiego. Latem regaty
samotnych na Omegach, zimą slalom. Punktacja olimpijska.
Szkolił i szkoli żeglarzy z dobrym skutkiem. Także instruktorów żeglarstwa. Ze skutkiem… Zdania są na ten temat podzielone.
Pisał podręczniki akademickie. Podobno ktoś je czytał. Jeden o jakiejś
litosferze i jej ochronie. Drugi podobno o problemach, ochronie, środowisku
i ekologii.
Hobby: zmiany miejsca pobytu (6) i zamieszkania. Poza tym przywiązanie do kraju. Nie opuścił PRL przez 50 lat pomimo propozycji. Apolityczność.
Żadna „banda” go nie skusiła skutecznie.
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Liczne zasługi:
• Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej
• Krzyż Kawalerski
• Medal Komisji Edukacji Narodowej
• Liczne odznaczenia związkowe: AZS, PZŻ, PZN, PZJ
• W Bractwie Wybrzeża biała Gwiazda.
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Syn Henryka i Amelii z domu
Zaremba, urodzony ósmego
września 1949 roku w Czyżewie, tuż za rzeką Bug. Przodkowie po mieczu szczycą się
herbem Nowina. Zarembowie
herbu Zaremba, to jak pisał
Długosz: ród niemiecki przebiegły i do skąpstwa skłonny.
Dawne zapisy mówią o Magnusie zwącym się Zaremba
– staroście wrocławskim,
który w konflikt z Sieciechem hetmanem i wojewodą
krakowskim popadł za panowania Przemysława II i jak
w genealogicznych księgach czytamy: Magnus zaś do Mazowsza się udawszy
i tam Pomorzanów zbiwszy, gdzie ich sześćset trupem położył, tysiąc dwieście
w niewolą zabrał, w pokoju osiadł, gdzie, jako i w Podlasiu wiele jego potomstwa widzimy. W wiktorii grunwaldzkiej Zarembowie z ziemi kieleckiej
wystawili własną chorągiew i ród to możny był wielce w Wielkopolsce. Na
Mazowszu w zaściankach gospodarzył na lichej ziemi, aż schłopiał zupełnie.
Pozostały liczne wsie o nazwie Zaremby (Z. Krztęki, Z. Kościelne, Z. Skórki,
Z. Kramki, Z. Kromki itd. itd), które zamieszkują do dziś niemal wyłącznie
rodziny Zarembów.1
Henryk i Amelia pobrali się w stołecznym kościele św. Krzyża w 1947r.
Na majątek nowej rodziny składał się rower zdobyczny niemiecki, którym
Ojciec wrócił z jenieckiej niewoli i pościelowa wyprawa Mamy. Oboje pochodzili z wielodzietnych rodzin, byli najmłodsi i mogli liczyć tylko na siebie. Założyli sklep wielobranżowy w pobliskim miasteczku i przez kilka lat,
zanim socjalizm okrzepł na dobre, zarobili grosz zupełnie przyzwoity, jak na
owe czasy. Było tego sporo, gdyż starczyło na zakup własnej oficyny na pięknej działce w Wołominie pod Warszawą. Historia walki o przetrwanie rodziny
w czasach komuny to osobna, wielka story ale na inną okazję. Rodzice wy1
Norman Davis w historii Wrocławia p.t. „Mikrokosmos” podaje, że istnieje źródło podające, że Magnus Zaremba był synem króla angielskiego Harolda II pobitego pod Hastings
przez Wilhelma Zwycięzcę w 1066 r. Harold II był krewnym Kanuta Wielkiego, króla Danii,
Norwegii i Anglii. Kanut Wielki był zaś synem Świętosławy, córki Mieszka I i Dobrawy. Tak
więc Magnus Zaremba – Anglik z pochodzenia, miał po kądzieli korzenie słowiańskie i nic
dziwnego, że osiadł w kraju przodków.
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chowali i wykształcili na studiach wyższych trójkę dzieci wbrew wszelkim
przeciwnościom systemowym i losowym, przy pomocy niezbyt wyrafinowanej, chłopskiej zasady: jeśli masz problemy bytowe – musisz więcej pracować. Najważniejsze przesłanie wyniesione z domu i rodzinne credo: primo
– licz na siebie, secundo – wyciągaj rękę by raczej dawać, a nie brać, gdyż
taka postawa zapewnia konieczny do przetrwania, komfort psychiczny.
Edukacja w SP nr 4 w Wołominie (obecnie imienia Marynarki Wojennej),
i zapracowani rodzice w niewielkim tylko stopniu zakłócali moje wielkie obszary swobody i niezapomnianych przygód lat szczenięcych. Poligon wydarzeń odpowiedzialnych za mój późniejszy głód świata, zaczynał się w lasach
Nasfettera, późniejszym rezerwacie przyrody Grabicz2, z centrum w postaci
wielohektarowego zbiornika wodnego, a kończył w Zielonce, z punktem tajemniczym, niebezpiecznym z racji lokalizacji na terenie wojskowym, tuż koło
poligonu artyleryjskiego. Ze ściśniętym gardłem skradaliśmy się do zrujnowanej kapliczki ks. Skorupki, z grobami gimnazjalistów, obrońców Warszawy
w sierpniu 1920 roku.3 Tam doświadczałem poznawania historii prawdziwej
i nieosiągalnych gdzie indziej emocji, gdy spoglądałem na orła z cmentarnego
pomnika, któremu pierś odstrzelił żołnierz-wyzwoliciel w 1944 r.
Brunatne od resztek torfu wody zbiornika rezerwatu Grabicz były moim
pierwszym z siedmiu mórz. Można tam było dryfować na wyspach torfowych
porośniętych trzciną jak na jeziorze Titicaca. Na tym akwenie sprawdzałem
zdolności nautyczne ożaglowanej dętki traktorowej i zbudowanej w pokoju
u sąsiada – żaglówki Myszka.
Pierwszą prawdziwą łódź żaglową zobaczyłem z bliska jesienią 1964 r na
przystani Harcerskiego Ośrodka Wodnego. Była to jedna z ostatnich w kraju
łodzi klasy E. Irek Waś-Baryła, zastępowy 165 Warszawskiej Drużyny Harcerzy pokazał mi ją w hangarze na Cyplu Czerniakowskim i wręczył zagięty,
zaostrzony pilnik – skrobaczkę i krótko poinformował, że trzeba zeskrobać
starą farbę. Skrobałem i szlifowałem „edkę” po szkole trzy razy w tygodniu
oraz całe niedziele aż do czerwca roku następnego. Łódź została zwodowana, a ja miałem pewność, że jej rasowa sylwetka miała wyraźne ślady mojej
stwórczej ręki. Byłem po prostu dumny i szczęśliwy. Ale świat wydał mi się
wręcz cudowny, gdy Baryła zapowiedział mi, że w nagrodę płynę z drużyną
do Szczecina na zlot harcerskich drużyn wodnych. Kiedy wsiadłem na „moją”
2
Rezerwat Grabicz położony na zachód od Wołomina, to las mieszany, ostoja ptactwa
wokół zbiorników wodnych powstałych po wydobyciu torfu. Obecnie miejsce uległo degradacji w wyniku obniżenia poziomu wód gruntowych i osuszenia terenu.
3
Wokół odrestaurowanej kaplicy ks. Skorupki koło wsi Ossów odbywają się 15 sierpnia
rocznicowe uroczystości z okazji Cudu nad Wisłą, często z udziałem naczelnych władz państwowych.
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łódkę, zastępowy i sternik Irek Waś zdecydował: będziesz Gienia. Przyjęło się
dlatego, że znikł dylemat: Genek, czy Gienek, potem ktoś dorobił ideolo, że
ksywka pochodzi z żeglarskiego slangu w którym „gienią” nazywa się genuę
– wielki przedni żagiel. Nie protestowałem.
Nigdy więcej nie byłem na tak ciężkim rejsie żeglarskim jak ta trzytygodniowa wyprawa do Szczecina. Nie wszyscy dotrwali do końca nieudawanej
walki o przetrwanie. Ale całe zmęczenie z pięciu rzek wyparowało, gdy jak
przed Livingstonem jezioro Wiktoria, tak przed nami w końcu otworzyły się
przestrzenie jeziora Dąbskiego.
Żeglowanie z harcerzami trwało przez cały czas edukacji w Technikum
Mechanicznym nr 1 przy ul. Wiśniowej w Warszawie. Ale nigdy już nie pojechałem na obóz. Przeprowadzałem, czasem tylko we dwójkę, drużynowe
omegi z Warszawy na Mazury, ale na prawdziwego harcerza się nie nadawałem – chyba wskutek przerostu indywidualizmu i wrodzonej niechęci do
paramilitarnego porządku. Jeszcze z pokładu harcerskich szalup Czerwonych
Żagli (1966 r.) zobaczyłem morski horyzont za helską kosą. Z harcerstwa pozostali do dnia dzisiejszego przyjaciele i dobre wspomnienia. Szkoła średnia
i harcerstwo nauczyły mnie pracy bez perspektyw na beneficja. Dowiedziałem
się jednak, że nawet taka praca może dostarczyć radości wynikającej z prostego faktu tworzenia. Poznałem zalety i wady działań zbiorowych dzięki czemu
znacznie w cenie wzrosły u mnie przedsięwzięcia indywidualne. Na przykład
grudniowy spływ kajakiem po Bugu w 1970 roku – moja pierwsza przygoda polarna i „polityczna”.4 W harcerstwie, z marzeń chłopaka z Wołomina
urodziła się doktryna życiowa: uznałem podświadomie żeglowanie za jedyną
możliwą drogę w szeroki świat, mój kurs do wolności.
Wraz z nową szkołą – w 1968 roku zdałem egzaminy na Politechnikę
Warszawską – pojawiły się barwne środowisko i zaskakujące możliwości,
Właściwie władza wyciągnęła po mnie rękę po raz pierwszy we wsi Ossów, gdy miałem lat dwanaście. Miejscowy sołtys przesłuchał mnie na okoliczność fotografowania wieży triangulacyjnej aparatem marki „Druh”. Prowadząc mnie na posterunek MO próbował
koniecznie wybadać, kto zlecił mi to ambitne zadanie w strefie przypoligonowej. W marcu
1968 roku wychowawca internatu na ul. Raszyńskiej chciał mnie oddać w ręce MO za pisanie
sobie i koledze podań o zezwolenie na wyjście z internatu. Nie podobała mu się ani forma, ani
treść. (Na szczęście na maturze wypadłem nieźle – znalazłem się w gronie 100 najlepszych
maturzystów stolicy odznaczonych Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego). Dwudziestego
siódmego grudnia 1970 r. o godzinie czwartej nad ranem, pod mostem kolejowym na Bugu
otoczył nasz namiot oddział MO, wsparty grupą ORMO z Siemiatycz. Pod lufami kałasznikowów, w tęgiej zadymce wyjmowaliśmy na śnieg części kajaka „Neptun”, konserwy i zupy
w proszku. Następnego dnia koło południa, od wschodu przez most przejechał pociąg z radzieckimi czołgami. Te wydarzenia złożyły się nam w logiczną całość dopiero po powrocie
do domu i wysłuchaniu wiadomości „Wolnej Europy” o wydarzeniach na Wybrzeżu w grudniu 1970 r.
4
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które nierozerwalnie wiązały się z WYC-em. Warszawski Yacht Club ZSP
miał swoją siedzibę w narożnym pokoiku prawej strony bramy głównej Uniwersytetu Warszawskiego, przy Radzie Okręgowej ZSP. W tym pokoiku tłoczyły się jeszcze inne środowiskowe kluby: elitarny – jeździecki, rozrywkowy
– przewodników beskidzkich. A także: narciarze, speleolodzy, alpiniści i inne
towarzystwa realizujące tu swoje ambicje poza-edukacyjne. Dla działaczy,
ZSP było często przedsionkiem kariery partyjnej i zawodowej. Ale masy studenckie szukały i znajdowały w ZSP wsparcie formalne i często finansowe dla
działań zupełnie niepolitycznych. Tysiące żaków odbywało przedziwne ekspedycje: motorowerem „komar” dookoła morza Śródziemnego, traktorem do
Turcji, i zwyczajne wyprawy górskie lub turystyczne do Afganistanu, Afryki
i Ameryki Południowej.
Nie do końca znane są przesłanki, którymi kierowała się ówczesna władza pozwalając studentom na to, co było niedostępne dla reszty społeczeństwa. „Deputacja” WYC nie drążyła genezy tej sytuacji, tylko natężała swą
inteligencję, by korzystną koniunkturę wykorzystać, mając na uwadze udokumentowany fakt, że dobry fart nie trwa długo, a i studia muszą się (niestety!) kiedyś skończyć. Za mojej kadencji „ludzie z WYC”-u w ciągu trzech
lat (1969-1971) zbudowali pierwszy jacht morski środowiska warszawskich
studentów s/y Konstanty Maciejewicz i zorganizowali Pierwszą Studencką
Wyprawę Oceaniczną Dookoła Ameryki Południowej. Stwierdzam z dumą,
że miałem w tych przedsięwzięciach niebagatelny udział. Saga WYC czeka
na swego bajkopisarza – ja swoją story o klubie i Macaju opisałem na prośbę Zdzisława Pieńkawy w książce „Pokłon Hornowi”.5 Wyprawę na Macaju
(1972/1973) z opłynięciem przylądka Horn ze wschodu na zachód, zrelacjonowałem w książce „ Pod żaglami i na cumach”.6
Do WYC trafiłem raczej przypadkiem, ale reszta życia układała się
w łańcuch przyczynowo-skutkowy, którego pierwszym ogniwem był właśnie ten studencki klub. Raz trącony kamień wielkiej przygody wciągnął mnie
w koryto, którym rwała lawina wydarzeń, o których nie śmiałem w młodości
nawet marzyć. Po powrocie z rejsu dookoła Ameryki Południowej udało mi
się skończyć studia (1974) na wydziale hydrologii i meteorologii technicznej PW. Znalazłem też fantastyczną w moim mniemaniu pracę – w Wyższej
Szkole Morskiej w Szczecinie oraz świetną żeglarkę na towarzyszkę doli
i niedoli – geologa, kapitana żeglugi bałtyckiej – Małgosię S. znaną raczej jako
Złotowłosa. W WSM zajmowałem się optymalizacją drogi morskiej statku do
5
Pokłon Hornowi, Księga pamiątkowa wydana w dudziestopięciolecie Bractwa
Kaphornowców, Janusz Zbierajewski (red.), Korporacja TIGOR S.A., Dom Wydawniczy
„Morze”, Warszawa 2000, s. 216.
6
Eugeniusz Moczydłowski, Pod żaglami i na cumach, KAW, Warszawa 1978, s. 271.
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czasu, gdy Darek Bogucki rozpoczął poszukiwania sprawdzonych żeglarzy
na wyprawę s/y Gedania z zamiarem pokonania Przejścia Północno-Zachodniego. Protegował mnie Jurek Jaszczuk – mój oficer z Macaja, któremu się
widocznie niezgorzej żeglowało w moim towarzystwie. Gedania Przejścia
Północno-Zachodniego nie pokonała, ale może dzięki temu odbyliśmy epicki
rejs, który jak mniemam opisałem wiernie acz z przymrużeniem oka w książce „Pod żaglami do Arktyki i Antarktydy”.7
Powrót za biurko adiunkta po czternastomiesięcznym żeglowaniu był bolesny i kolejną „akcją” byłem zachwycony. Tym razem, jako jeden z nielicznych, którzy wówczas o Antarktyce wiedzieli cokolwiek, zostałem wezwany
do pomocy w budowie Polskiej Stacji Antarktycznej na Wyspie Króla Jerzego
(1976) przez obecnie profesora Stanisława Rakusę-Suszczewskiego. Przygoda w Zakładzie Badań Polarnych PAN trwała siedem lat. Na początek, przez
pół roku badałem kryla z pokładu przetwórni m/t Gemini łowiącej ryby na
Oceanie Południowym w pobliżu Georgii Południowej i Południowych Orkadów (1977/1978). Zaraz potem ożeniłem się ze Złotowłosą (1978). Razem
budowaliśmy pełnomorski jacht, który miał nas nieść na podbój innego, lepszego świata w którym pensja naukowca starcza na coś więcej niż na papierosy i benzynę do „malucha”. Urlopy spędzaliśmy zarabiając na życie i naszą
łódkę w Szwecji lub Finlandii. Jeden sezon przepracowaliśmy na farmie pod
Uppsalą, która kiedyś należała do rodziny Wazów. Rodzina Lundborgów nie
traktowała nas jak roboli, tylko raczej jak członków swojej małej społeczności. Może w ramach późnych reparacji za Potop, a może dlatego, że pracowaliśmy w dobrach wspólnej dynastii?
Wartkie, ale dość już ustabilizowane życie zostało przerwane przez kolejne wyzwanie:
Andrzej Myrcha zaproponował mi kierownictwo zimowej grupy IV Wyprawy Antarktycznej PAN na stację im. H. Arctowskiego. Małgorzata protestowała bez przekonania. Argument o szkodliwości rozstania nie mógł
przeważyć nad argumentem wielkiej szansy i popłynąłem na siedemnaście
miesięcy badać fizyczne warunki gniazdowania pingwinów z rodzaju Pygoscelis. Zimowanie na wyspie Króla Jerzego to była prawdziwie wielka rzecz.
Odkrywałem tajniki kierowania zespołem w „warunkach ekstremalnych”,
w duszę wlazło mi całe piękno tamtejszej przyrody, a umysł zaraził się ciekawością świata – wygląda na to, że na całą resztę życia.
Antarktyka byłą więc pasmem sukcesów, ale powrót znaczyły nieporozumienia, zagrożenie, a w domu czekała mnie prawdziwa katastrofa. Polska
Akademia Nauk przysłała po zimowników IV Wyprawy Antarktycznej żaEugeniusz Moczydłowski, Pod żaglami do Arktyki i Antarktydy, MAW, Warszawa
1980, s.136.
7
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glowiec Pogoria. Dla żeglarzy było to wręcz wymarzone przedłużenie wspaniałej ekspedycji, prawie jak przedsięwzięcia Shackletona lub Amundsena.
Pozostali odebrali pomysł jako karę niezasłużoną i dla cierpiących na chorobę
morską, bardzo dotkliwą. Nieliczna załoga Pogorii pracowała ciężko i niezbyt
łaskawym okiem spoglądała na nic-nierobiących „pasażerów”. Musiałem
wybierać pomiędzy lojalnością wobec zimowników i solidarnością z przyjaciółmi z załogi Pogorii. Nie wahałem się wybierając to pierwsze. Zadziwiało
mnie niezamierzone być może antagonizowanie załogi i pasażerów. Rosła
satysfakcja z tego, że antarktyczna ekipa, mimo różnic osobowości i naprawdę poważnych konfliktów, kończyła wyprawę jako rozumiejący się zespół
w przyjaznej atmosferze.
Na rzece Elbie, przed Hamburgiem, Pogoria najechała na statek Gen. Stanisław Popławski. Była noc, mgła i cud, że obyło się bez ofiar. Pogoria straciła dwa maszty i bukszpryt – atmosfera na pokładzie zmieniła się z napiętej
w pogrzebową. 8 Po powrocie do domu, żona oświadczyła mi, że takie jak dotychczas życie jest nie do przyjęcia i nasze małżeństwo musi być przedefiniowane. Najgorsze było jednak to, że Małgorzata nie potrafiła określić innego,
strawnego dla obojga modelu naszego związku.
A żyć trzeba dalej także wtedy, gdy krzywa życia opada na łeb skołatany
i nadwyrężony nadmiarem wódy. Za pieniądze zarobione na wyprawie dokończyliśmy budować Vircę.9 Napisałem i obroniłem doktorat w Instytucie Ekologii PAN (1983). Kraj pogrążony był w ponurym smutku stanu wojennego,
małżeństwo praktycznie nie istniało. Nie czekając na pierwsze doświadczenia
z delirium, podpisałem Małgorzacie papiery rozwodowe, rezygnację z mieszkania i w Gdyni oddałem cumy Virci, nie bardzo mając pomysł na to, co, jak
i gdzie mam dalej robić ze swoim życiem na zakręcie. Wiadomo było tylko
tyle i aż tyle, że jak jest łódka, to trzeba żeglować. Przed siebie.10
Do Kilu żeglowaliśmy we trójkę z Hanią K. i Markiem S., potem tylko
z Markiem przez jesienne Morze Północne i zatokę Biskajską. Pogoda była
paskudna – pod Dover rozleciał się katamaran Wojtka Kaliskiego, jakiś Carter
zatonął na Biskajach. Virca okazała się być dzielnym stateczkiem, a kilka dni
żeglugi „na motyla” wzdłuż Półwyspu Pirenejskiego było nagrodą za wytrwaKazimierz Robak, „Pogorią” na koniec świata, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk,
1983, s. 206.
9
Virca – od: Virgo i Cancer, znaków zodiaku mojego i Małgorzaty.
10
Przyjaciele zwrócili mi uwagę, że otrzymanie paszportu w stanie wojennym, to nie była
bułka z masłem. Szczególnie, że na liscie Wildsteina figuruje etatowy pracownik SB Eugeniusz Moczydłowski. IPN wydał mi zaświadczenie nr 659/06 z dnia 30.03.2006 r., że moje
dane osobowe „ nie są tożsame z danymi osobowymi, które znajdują się w katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa
państwa oraz innych osób, udostępnionych w IPN od dnia 26 listopada 2004 r.”
8
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łość. W Lizbonie na przystanku koło portu, Marek wrzucił worek żeglarski do
tramwaju jadącego na lotnisko. Jako jedyny żywiciel rodziny musiał wracać
do domu – tak zostałem żeglarzem samotnikiem.
Las Palmas na Gran Canarii osiągnąłem z trudem, ale później atlantycki
passat okazał się szczodrym i Virca pokazała swoją wielką klasę. Palmy kokosowe Barbadosu ukazały się już po 23 dobach serfowania po majestatycznych górach wodnych. Nic się nie popsuło, nie podarło i tak było przez resztę
leniwej włóczęgi po Małych Antylach, Wyspach Dziewiczych, Abaco i Bahamach.11 Ale smakowałem te tropikalne raje umiarkowanie. Piłem rum lub
piwo czasem w towarzystwie światowych łazików morskich i wagabundów
lub miejscowych rybaków, ale najczęściej – sam. Byłem na własnym jachcie,
w rejsie, który marzył się nam na pokładach Macaja i Gedanii, gdy żeglowało się w ciągłym pośpiechu, nieustannym dążeniu do wyznaczonych celów.
Miałem więcej wolności niż ptaki oceanów, bo dom mój był ciągle ze mną.
Dlaczego więc kłuło mnie w serce i głowę proste pytanie: co ja tutaj robię?
Samotność to wielka wygoda, niemal pełny komfort ducha. Może to być
sposób na dobre życie, pod warunkiem, że nie ma do kogo i do czego tęsknić.
Mnie było przerażająco smutno, bo tęskniłem – za moją nową rodziną: Ewą
i jej córką Agnieszką, ale też za pracą i za krajem. Na rozum nie szło tego
pojąć, ale chłonąc egzotyczny świat utwierdzałem się w przekonaniu, że moje
miejsce na ziemi jest przy rodzinie, w tym sponiewieranym, biednym kraju
nad Wisłą, w którym wszystko idzie nie tak. Polacy w Miami na Florydzie,
patrzyli na mnie podejrzliwie, gdy wykładałem zdaje się mało przekonywująco, że nie muszę dużo mieć, ale koniecznie muszę być i to raczej u siebie.
Sprzedałem Vircę, spakowałem pamiątki po rejsie, żeglarski dobytek
i ruszyłem do Nowego Jorku. Byli tam moi rodzice, którzy dostąpili dobrodziejstw stanu wojennego, kiedy to emerytom wydawano swobodnie paszporty, a Amerykanie udzielali wiz tym nielicznym szczęściarzom na których
władzy ludowej nie zależało. W ten sposób Ojciec i Matka zrealizowali swoje
marzenie – by nareszcie cokolwiek w życiu mieć, zamiast być – niewolnikiem
systemu. Zderzały się moje i rodziców pomysły na życie, ale staruszkowie
przywykli do moich dziwnych pomysłów od czasu, gdy zbudowałem swoją
pierwszą łódkę. Trudno im było zrozumieć, dlaczego lekkomyślnie rezygnuję
z 10 dolarów za godzinę smołowania dachów na Manhattanie. Ale nie prote11
Na Barbados i Saint Lucii spotkałem ludzi, którzy ciepło wspominali Leonida Teligę
(Brat Wybrzeża z cyfrą 9). Czytałem „Samotny rejs Opty” i wszedłem do opisanego tam
baru. Pytam o ludzi z książki i.... „zaraz tu ktoś będzie!” – odpowiada barman! Tak spotkałem
na Barbados Jimmy’ego Smitha. W Castries na St. Lucii słuchałem opowieści Janusza i Zosi
Messingów. Dom Messingów, z widokiem na zatokę Castries, był drogowskazem w poszukiwaniach życiowej przystani, jaką piętnaście lat później stała się nadwiślańska Parowa.
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stowali, gdy postanowiłem wracać do domu - nikt nie musiał ich uczyć tolerancji – sama przychodziła bez trudu z szorstką, ale prawdziwą miłością.
W kraju domu wprawdzie nie było, ale była rodzina. Mój szef, prof.
S. Rakusa-Suszczewski ucieszył się z mojego prawie terminowego powrotu
i zaproponował natychmiastowy roczny wyjazd na Antarktydę. Pokusa była
ogromna, ale nie miałem wątpliwości, że rodzina może takiego eksperymentu
nie przetrwać. Musiałem odmówić, a szef musiał mnie zwolnić – to było dość
oczywiste. Bez domu, bez pracy – tak wyglądało moje miejsce na ziemi, wyśnione w samotne, tropikalne noce na morzu Karaibów. Stał się jednak cud,
który, jak to często z cudami bywa, miał zupełnie przyzwoite racjonalne umocowanie. Mój promotor prof. Andrzej Myrcha organizował Zakład Biologii
Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku i potrzebował pracowników naukowych. Wzięliśmy z Ewą ślub, a w prezencie ślubnym dostaliśmy
przydział na M4, pracę dla mnie i dla Ewy. Agnieszka miała nareszcie własny
pokój, kupiliśmy znakomity samochód. Kraj tkwił w gehennie kartkowo-policyjnych realiów życia codziennego, a my przeżyliśmy „na kresach” 10 spokojnych i dostatnich lat poza rzeczywistością (do 1994 r). Wolni od uciążliwości systemu dzięki fortunce uzyskanej za Vircę.
W lutym 1986 roku urodził się Adam. Liczne sfery rodzinnego życia zostały podporządkowane potrzebom maleńkiego terrorysty, ale Ewa wyrobiła
w Agnieszce i we mnie głębokie przekonanie, że jest to stan jak najbardziej
naturalny. Tylko dalsza rodzina lekutko pukała się w głowę, gdy w gości przybywała karawana ze sprzętem, którego znikoma cząstka znana jako „osobne
garnki Adasia” utrwaliła się w pysznej rodzinnej anegdocie. Do wyjątków,
które małe, zachłanne życie nie wessało w swoją orbitę była szkoła Agnieszki,
moja praca i żeglowanie. Zaskoczyło mnie, że trzy miesiące po porodzie Ewa
niemal nie oprotestowała trzymiesięcznego wypadu na Spitsbergen z wyprawą naukową Zakładu Biologii naszego oddziału UW.
Żeglowanie od czasu uzyskania patentów kapitańskich, a szczególnie od
samotnego żeglowania na Virce, straciło wiele ze swej intelektualnej atrakcyjności. Z podniecającej fazy poznawania sztuki i oswajania się z żywiołami,
przeszło w nieco nudnawą rutynę. Jeszcze trudno było zrezygnować z takich
„okazji” jak Operacja „ Żagiel” w Lizbonie na Pogorii w 1984 r., czy wypad
na Operację „Żagiel” w Australii w 1988 r. Ale głód świata i ludzi jako motyw
zamorskich podróży nieubłaganie wypierało żeglowanie dla chleba i dla dzieci. Jak zwykle pieniądze wydawały się stanowczo za szybko, więc zarabianie
żeglowaniem stało się cennym darem losu, a właściwie – efektem stosownych znajomości. Z Göteborga w Szwecji na hiszpański półwysep La Manga
na Morzu Śródziemnym, przeprowadziłem rok po roku dwa jachty „Halberg
Rassy” i było to wielkie przeżycie. To tak, jak przesiąść się z samochodu mar-
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ki „żuk” do „toyoty land cruiser”. Trzy sezony woziłem zamożne i miłe towarzystwo po wodach Turcji i Grecji na pięćdziesieciopięcio stopowym slupie
Sun Odysey. Agnieszka tylko raz popłynęła ze mną na superjachcie „HalbergRassy 55”, ale pięciodniowy sztorm na Zatoce Biskajskiej wydatnie zredukował jej początkowy entuzjazm do żeglowania. Zresztą Agnieszka wdepnęła
w dorosłe życie jeszcze jako dziecko i długo żeglowanie i inne przyjemności
nie zaprzątały jej uwagi: po drugiej klasie liceum wyjechała do Nowego Jorku.
W ciągu roku „zrobiła” dwa lata amerykańskiej High School, maturę i zdała
do Baruch College, oczywiście pracując w międzyczasie.
W mojej pracy nauczyciela akademickiego, podobnie jak w sprawach bytowych, gwiazda wolności świeciła jasno i obiecująco. Ale tylko do czasu, gdy
po prostu zgasła jakby wybuchła supernowa. W Zakładzie Biologii Filii UW,
pracownicy mieli dużo swobody i to było wspaniałe. 12 Mój szef, prof. Andrzej
Myrcha z wielką życzliwością przyglądał się moim projektom naukowym.
Obszar moich interdyscyplinarnych zainteresowań nie był biologom obcy, ale
na moje wyniki spoglądali nieufnie. Byłem zdziwiony tą rezerwą – jeśli się
mylę to pokażcie mi gdzie, a jeśli mam rację to oczekuję uznania i stosownych
gratyfikacji. Byłem bardzo pewien swego. Miałem wrażenie, że habilitację
mam w kieszeni. Wprawdzie mój dorobek naukowy mierzony ilością publikacji był nader skromny, ale byłem pewien, że w dążeniu do prawdy ważniejsza
jest jakość niż ilość. W końcu Kopernik opublikował tylko kilka prac. Bardzo
się pomyliłem. We współczesnej nauce obowiązuje zasada „publish or perish”, publikuj lub giń. Pobrałem surową lekcję – także za granicą odrzucono
moje wyniki w sposób irytujący: recenzenci moich prac po prostu napisali bez
podania żadnych argumentów, że to nie może być prawda. Miałem satysfakcję
– nikt nie podważył moich dokonań, ale wkrótce straciłem pracę. W końcu
pojąłem, że po pierwsze: od prawdy ważniejszy jest autorytet. A ten osiąga się
przez liczne, najłatwiej – bezpiecznie konformistyczne publikacje. Po drugie:
reguły obowiązujące w nauce, nie konweniują z moimi wyobrażeniami o tym
, czym powinna być nauka. Przede wszystkim należy przestrzegać przykazania: nie podnoś ręki na autorytet, jeśli sam nie jesteś autorytetem bez względu
na to czy masz rację. Toteż bez większego żalu przyjąłem decyzję uczelni
o nie przedłużaniu umowy o pracę.
Nie bez wpływu na decyzję władz uczelni miał fakt mojego zainteresowania się kreacjonizmem. Przypadkowo trafiłem na spór ewolucjonistów
z profesorem Maciejem Giertychem. Poraziły mnie antynaukowe i nieetyczne ataki ewolucjonistów i rzeczowe, spokojne riposty. Uznałem, że naukowy
świat musi mieć wgląd do takich materiałów. Założyłem wydawnictwo Me12

Filia Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie: Uniwersytet w Białymstoku.
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gas i wydałem zbiór wypowiedzi szanownych antagonistów.13 Środowisko nie
kryło dezaprobaty dla mego skandalicznego zachowania i to był kolejny szok.
Zwykła prezentacja stanowisk jest kamieniem obrazy dla nauki? Mój szef
w arkuszu oceniającym nieprzydatność mojej osoby dla uczelni napisał między innymi : „wydał książkę kreacjonistyczną”. Pod wyrokiem złożyło podpis jeszcze czterech innych profesorów. Nie dowiem się nigdy, czy wydanie
za własne pieniądze zbioru wypowiedzi uczonych na temat fundamentalnego
problemu nauki zostało mi poczytane jako zasługa, czy powód do wykluczenia mnie poza nawias oficjalnej nauki.
Tak czy owak, zostałem członkiem i wkrótce przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego.14 Wydawnictwo Megas mozolnie
gromadząc fundusze wydaje kolejne antyewolucyjne pozycje.15 Tymczasem
w środowisku uczonych, a także w mediach, neokreacjonizm rodem z Ameryki oparty na koncepcji t.z.w. „inteligentnego projektu” zajmuje coraz więcej miejsca. A moje naukowe osiągnięcia czekają na materializację w postaci
książki p.t. „Moja wielka przygoda naukowa – jak nie zostałem profesorem”.
Jest to moje najważniejsze zadanie na względnie nie odległą przyszłość. Ad
finem muszę koniecznie podkreślić, że nie czuję się sfrustrowanym uczonym,
który nie zrobił kariery i ma żal do całego świata, tylko nie do siebie. Wprost
przeciwnie! Moja przygoda z nauką dostarczyła mi wielkich przeżyć. Mam
ogromna satysfakcję z moich wysiłków. Wciąż zajmuję się najbardziej fundamentalnymi zagadnieniami nauki, jak problem genezy życia i Wszechświata. Przybliżanie się do prawdy o rzeczywistości, szczególnie przyrodniczej,
ekscytuje bardziej jeszcze niż zbliżanie się do lądu po przepłynięciu oceanu.
W tym sensie uważam naukę za bardziej dojrzałą siostrę żeglarstwa i niech
mi wybaczą ci, dla których morze i żegluga są intelektualną ultima Thule.
Nigdy praca oficjalna nie była dla mnie wystarczającym do życia źródłem dochodów. Rok 1989 stworzył nieznane wcześniej możliwości – zwykły
obywatel mógł założyć własną firmę. Założyłem. Byłbym może dołączył do
grona młodych tygrysów biznesu, ale pewien poznany na rejsie prominentny
działacz gospodarczy wylądował w więzieniu i diabli wzięli obiecane 100
tys. zielonych kredytu. Miałem za to kupić transport benzyny w Amsterdamie
i sprzedać w kraju ze stuprocentowym zyskiem. Musiałem zredukować apetyt
Pan Bóg czy dobór naturalny, E. Moczydłowski (red.), Megas, Białystok, 1994, s.146.
„MEGAS” nazwa firmy handlowej i wydawnictwa powstała z połączenia moich inicjałów
i angielskiego rzeczownika „gas”, czyli „benzyna”, na sprzedaży której miałem zbić fortunę.
Dopiero z lektur o megalitach Europy dowiedziałem się, że „megas” to po grecku „wielki”.
Wyjaśniam, by zapobiec podejrzeniom o przesadną megalomanię. Firma prezentuje się na
stronie: www.richmond.pl
14
www.creationism.org.pl
15
www.wydawnictwomegas.pl
13
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na sukces: pożyczyłem od rodziców 5 tys. dolarów i zamówiłem u przyjaciela
2 samochody w USA. Z analizy wychodziło, że da się zarobić na tym tysiąc,
a może nawet półtora tysiąca dolarów. Znajomy przyjaciela przysłał mi 4 samochody - liczył sobie bowiem po 200 dolców prowizji od sztuki i tak mu się
lepiej kalkulowało. Ja go rozumiem. Auta były stare i w opłakanym stanie,
toteż pozbycie się ich zajęło mi dwa lata. Byłem bardzo szczęśliwy, że dołożyłem do biznesu zaledwie 2 tysiące dolarów – czyli pierwsza lekcja biznesu
nie była bardzo kosztowna. Zapamiętałem chyba na zawsze: bardzo ciężko
jest lekko żyć.
Potem było już tylko lepiej. Pierwszy grosz zarobiłem pośrednicząc
w handlu szwedzkim granitem. Na ten intratny biznes trafiłem w jednym
z samochodowych komisów, w którym próbowałem się pozbyć „Polish dream – American cars”. W międzyczasie jeden z kolegów żeglarzy mieszkający w USA zaproponował mi przejęcie handlu gazowymi objętościowymi
podgrzewaczami wody. Dotychczasowemu partnerowi interes się znudził, bo
nie przynosił spodziewanych beneficjów. Czepiałem się wszystkiego co rokowało choćby bardzo umiarkowany, ale pozytywny efekt gospodarczy, więc
dlaczego nie bojlery? I tak od piętnastu lat zaopatrujemy z Witkiem K. polskie i litewskie domowe gospodarstwa w gazowe objętościowe podgrzewacze
wody. Pierwsze sto sztuk sprzedawałem przez dwa lata w garażu domu moich
rodziców. Wiedziałem już, że w interesach trzeba być twardym, a nie miękkim. Klienci polecali nasz towar jedni drugim i sprzedaż rosła bardzo szybko.
W czasach współczesnego, polskiego NEP-u, czyli zanim ukaz brukselski nie
schłodził krajowej gospodarki, zarobiliśmy przyzwoity grosz, który pozwolił
mi zbudować podstawy logistyczne naszego interesu w postaci hali i pomieszczeń biurowych w podwarszawskiej Kobyłce.16
Postsocjalistyczna, pseudowolnorynkowa i biurokratyczna machina państwa nie ustaje w wysiłkach zlikwidowania naszego przedsiębiorstwa. Nie ma
roku, by bankructwo lub kryminał nie straszyły po nocach mimo, że nasz interes jest prosty jak cep i przejrzysty dla każdej z licznych spontanicznych i generowanych donosami kontroli. Unijne rygory chroniące interesy UE wbrew
interesom naszych klientów, mają znaczący udział w rzucaniu kłód pod nogi
każdemu przedsiębiorcy, który chce zapewniać klientom dobry i tani produkt
spoza eurosowietów. Walka trwa i na razie wygrywamy na naszym małym poletku z europejskimi koncernami. Wciąż dostarczamy tańszy i lepszy produkt
niż wielcy konkurenci. Wciąż nasz klient nie dał się oszukać reklamie. Wciąż
16
NEP – Nowaja Ekonomiczeskaja Politika: niemal wolnorynkowa gospodarka wprowadzona przez Lenina na kilka lat po Rewolucji Październikowej. Uratowała Rosję przed
katastrofą głodu i nędzy, a Bolszewików, przed zdmuchnięciem z kart historii przez kolejną,
tym razem antybolszewicką rewolucję, która wisiała na włosku.
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mam z czego utrzymać rodzinę i ważne inicjatywy naukowe i społeczne. Nie
opuszcza mnie nadzieja, że moloch który ewidentnie od lat, niemal codziennie
mi zagraża, nie przejdzie w stan patologiczny i nie stanie się PRL-o podobny.
Ale to nie jest, niestety, wykluczone. Nie mam wątpliwości, że zdolność przetrwania, pielęgnowana i satysfakcjonująca droga kupiecka którą podążam,
są mocno zakorzenione i silne zasadami wyniesionymi z żeglowania i sfery
zachowań prawdziwych ludzi morza, często kupców i ryzykantów, a przede
wszystkim osobników wytrwałych i pracowitych. A szkoła przetrwania w starej komunie sprawdza się w nowej nadzwyczajnie.
Żeglowanie nierozerwalnie jest powiązane z portami. Rejs zawsze jest
„dokądś”. Nawet ci nieliczni dogmatycy żeglarstwa jak Ludomir Mączka czy
Tristan Jones, którzy dosłownie „domem swym uczynili siedem mórz”, musieli dopływać do portu, by kontynuować żeglugę. Ja mam za sobą bogatą historię żeglarskiej ewolucji: przez ponad 120 tysięcy morskich mil statki moje
płynęły do wolności, do sławy i po przygodę, żeglowałem dla chleba czyli dla
pieniędzy i dla dzieci – by pokazać im inny świat niż ten, prozaiczny dzień
powszedni. W procesie ewolucji żeglarskiej zwiększały się moje wymagania
i stawały przede mną przypadkowo lub kreowałem świadomie zadania bardziej wyrafinowane. Ostatnie rejsy mają charakter przede wszystkim naukowy.17
Przebieg żeglarskiej ewolucji i nieuchronny upływ czasu dokonywały
jakościowo-ilościowych przewartościowań w moim życiu: wartością samą
w sobie stał się port. Pierwszy, który wybrałem na dłuższy postój w 1988
roku, to zrujnowana zagroda mazurska rozparta samotnie na skarpie jeziora
Borowego. Żona Ewa nazwała ją „Kurzą Łapą” bo przypominała w fazie początkowej siedlisko czarownicy z chatki na kurzej łapce, kryjącej swe tajemnice pośród dzikich chaszczy i niebotycznych pokrzyw. Po prawie dwudziestu
latach jest skromnym, ale zadbanym portem z flotą małych, zabytkowych już
nieco łodzi. Portem, w którym szklanka „żółtego płynu” z kostką lodu i widokiem na jezioro nabiera znaczenia symbolu – znaczy i smakuje jak wytchnienie po osiągnięciu portu, gdy za rufą rozpłynęły się żywioły.
Kiedy wróciliśmy z rodziną do Warszawy, okazało się, że potrzebuję portu
blisko miejsca pracy. Pływając pontonem po Wiśle znalazłem „Parowę”. Prawobrzeżną skarpę Wisły pomiędzy Zakroczymem i Czerwińskiem przecinają
głębokie parowy dla których miejscowa tradycja zarezerwowała określenie
w rodzaju żeńskim: „ta parowa”, miast gramatycznie poprawnej formy: „ten
17
W 2003 i w 2004 roku na jachtach Nautilius i Roztocze na Spitsbergenie badałem
zależność rozmieszczenia flory i fauny od warunków środowiska. Dla nauki żeglowałem już
wcześniej: w 1987/88 pracowałem jako ekolog na trawlerze-przetwórni m/t Gemini na wodach Oceanu Południowego.
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parów.” Chciałbym żeby „Parowa” – mój podwarszawski port – była moją ultima Thule. Tam brzeg wysoki jest jak w Dundee i chętnie właśnie z „Parowy”
wypłynę w ostatni rejs do Hilo.
Przygoda z Hermandad de la Costa zaczęła się dla mnie w 1973 r w Talcahuano i Valaparaiso. Mesa chilijska opiekowała się studencką załogą s/y
Konstanty Maciejewicz jak przystało na „ojców założycieli” Bractwa i to robiło wielkie wrażenie. Nie zostaliśmy wtedy „Hermanos” z błahego powodu, a potem życie toczyło się zbyt wartkim strumieniem zdarzeń, by jakaś
organizacyjna kotwica mogła je zatrzymać w miejscu, choć na krótką chwilę
Zafarrancho. Dopiero po bardzo wielu latach Brat Bolek (1) przekonał mnie,
że żeglarski kosmos to również tradycja i organizacja, że także to pole wymaga uprawy i że to jest obowiązek ludzi morza i zaszczyt jednocześnie. Nie
żałuję, że Mu uwierzyłem. Mesa Kaprów Polskich chociaż znaczona jest czasem polskim piekłem, ale nosi chwałę i wielkość narodu, który może śmiałym
okiem rozglądać się po meandrach historii nowożytnej, bez kompleksów wobec sąsiadów i aliantów. Zasilają Bractwo Wybrzeża ludzie wielkiego serca
i rozumu, prawdziwi ludzie morza. Dobrze jest być razem z nimi, chętniej na
dobre, ale jak trzeba, to i na złe.
Mesa Kaprów Polskich zaszczyciła mnie wyborem na Pierwszego Sztormana i Kapitana przez pełne kadencje. Sprawdzałem w Mesie Kaprów Polskich moje credo wyniesione z pokładów jachtów i zimowania w Antarktyce:
stwórz warunki by podwładni pokazali jak wiele potrafią. Udało się naruszyć
stereotyp Mesy Kaprów Polskich jako towarzystwa wzajemnego dowartościowania. Z konkretów za moich kadencji: powstał zwarty zestaw praw i tradycji nazwany Ustanowienia, opracowano i wykonano nową Banderę Narodową MKP, zaczęła ukazywać sie Złota Seria MKP, powstała idea wydania
Dykcjonarza MKP, zrobiono brackie krawaty i bandery, wprowadzono w życie ceremoniał pożegnania Braci odchodzących na wieczną wachtę, właściwą
oprawę uzyskały ceremonie nadawania honorów. Podjąłem próbę okiełznania i ucywilizowania spotkań Braci na tradycyjnych Zafarrancho. Chodziło
o to, by spory i problemy rozstrzygać między walnymi zebraniami Braci.
By Zafarrancho stało się świętem i prezentacją brackich przewag i dokonań
w świecie tradycji i kultury ludzi morza, a nie warcholskim sejmikiem, który ma załatwiać osobiste porachunki i odreagować indywidualne frustracje.
Przewodzenie Mesie Kaprów Polskich to było wielkie przeżycie i doskonała
szkoła przetrwania. Docenione w sposób aż nadto szczodry przez wielu Braci,
których szacunek za moje wysiłki czuje zawsze, cenię sobie nadzwyczajnie
i jestem im za to wdzięczny. Chciałbym żeby wiedzieli, jak bardzo mi pomagali i jak wiele satysfakcji mi dostarczyli. Dzięki nim – było warto! Zostałem
przez Braci uhonorowany czterema białymi i trzema czerwonymi Gwiazdami
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oraz Medalem Bractwa Wybrzeża. Jestem z tego bardzo dumny, ale przecież
nie dla honorów pełni się służbę i stara się wypełniać obowiązki. Pozytywny
efekt działań wszelakich jest najwspanialszą z nagród.
To by było na tyle. Starałem się nie przechwalać zbytnio, ale nie upieram
się, że mi się to udało. Trudno. Jeśli wyszedł mi autopanegiryk, to mogę tylko
wyjaśnić, że starałem się relacjonować moją prawdę o tym, co dane mi było
w życiu zrobić. Nie pisałem o klęskach, z których składa się niemal całe życie, gdyż to by było sprzeczne z przesłaniem „Dykcjonarza MKP” i ogólnie
– nie do wytrzymania. Wierzę głęboko, że wszystko co udało mi się osiągnąć
zawdzięczam sobie w stopniu nader umiarkowanym. W życiu na co dzień, ale
szczególnie w niebezpieczeństwie, niewątpliwie miałem ogromne wsparcie
z zewnątrz, które jedni nazywają przypadkowym fartem, a inni ukierunkowaną łaską. Nie ukrywam, że od lat znów należę do tych innych.
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Jachtowy kapitan żeglugi
wielkiej (04.07.1964), żonaty,
ma trzech synów i córkę.Urodził się w Radomiu 23 maja
1929 r. Ojciec Wiktor, matka
Janina z Omastów. Mając lat
dziewiętnaście, rozpoczyna
studia na Wydziale Lekarskim
UMCS i Akademii Medycznej w Lublinie. Dyplom uzyskuje w 1953 r. W roku 1955
robi specjalizację I stopnia;
w 1957 specjalizację II st.
chirurgii ogólnej. W latach
od 1957-67 pracuje jako Dyrektor Szpitala i Ordynator Oddziału Chirurgicznego, najpierw w Gołdapi,
a następnie w Głuchołazach-Zdroju. W latach 1967 do 1978 pracuje w Poradni Chirurgicznej Zakładów Chemicznych Szczecin-Police.
Od roku 1979 jako lekarz okrętowy pływa na statku szkolnym Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie na m/t Łużyca. W rejsach IV – VI wymiana
załogi polarników na Polskiej Stacji Arktycznej Hornsund na Spitsbergenie
– archipelag Svalbard, w VII rejsie są bazą dla załóg 3 polskich jachtów startujących w regatach Admiral’s Cup ’79 w Wielkiej Brytanii.
Od roku 1980 do 1983 jest Dyrektorem Państwowego Szpitala Klinicznego nr 2 i starszym asystentem II Kliniki Chirurgicznej Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie.
W roku 1983 ponownie wraca do pracy na morzu jako starszy lekarz okrętowy – szef szpitali na bazach dalekomorskich m/s Gryf Pomorski i m/s Pomorze – armator „Transocean” Szczecin.
W roku 1993 przechodzi na emeryturę.
Żeglować zaczął bardzo wcześnie. Już w roku 1947 w Gdyni uzyskuje
stopień żeglarza morskiego. Kolejne stopnie żeglarskie zdobywa na obozach
w Giżycku, Jastarni, Gdyni, by stopień jachtowego kapitana morskiego uzyskać 1964 r.
W roku 1999 zostaje przyjęty do Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich.
Zostaje uhonorowany 1 białą i 1 czerwoną gwiazdą oraz medalem Bractwa.
Działalność społeczna:
Od roku 1973 do 1990 pracuje jako Zastępca Rzecznika Dobra Służby
Zdrowia przy Szczecińskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej.
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Od 1967 do 1983 jest Ławnikiem Izby Morskiej Sądu Wojewódzkiego
w Szczecinie.
Corocznie w miesiącach wakacyjnych pełni funkcję Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego w ośrodkach akademickich LOK PTTK (Giżycko, Jastarnia).
Działa od r. 1967 w Komisji Turystyki Żeglarskiej PTTK jako instruktor
i przewodnik turystyki żeglarskiej. W latach 1967-92 jest członkiem Głównej
Komisji Szkolenia PZŻ i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na stopnie kapitańskie CKE w Szczecinie. Jest Członkiem Zarządu PZŻ, a w latach 1968-78
– Pełnomocnikiem Prezydium PZŻ ds. szkolenia w COSzŻ w Trzebieży.
W latach 1973-1990 pracuje jako Zastępca Rzecznika Dobra Służby Zdrowia przy Szczecińskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej, a w latach 1967-1983
– Ławnik Izby Morskiej Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Odznaczenia:
Za działalność społeczną i żeglarską odznaczany i wyróżniany wielokrotnie:
• Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego – 1967 r.
• Zasłużony Pracownik Morza – srebrna odznaka – 1969 r.
• Zasłużony Pracownik Morza – złota odznaka – 1976 r.
• Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej – srebrna – 1973 r.
• Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej – złota – 1978 r.
• Za wzorową pracę w Służbie Zdrowia – 1978 r.
• 50-lecia Yacht Klubu Polski – złota – 1978 r.
• Srebrny Krzyż Zasługi nadany w 1972 r.
• Złoty Krzyż Zasługi – 1981 r.
• Medal 50-lecia Żeglarstwa Polskiego – 1969 r.
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Kapitan Paweł Morzycki nie
napisze już swojej noty biograficznej, nie opowie o swej
fascynacji morzem i miłości
do żeglarstwa. Paweł, mój
maż, zmarł po heroicznej walce z ciężką chorobą 4 marca
2010 roku, mając zaledwie 55
lat.
Paweł Morzycki, syn kapitana Jerzego Morzyckiego,
urodził się 20 września 1954r.
w Starachowicach. Dzięki
pasji ojca już od dzieciństwa
uczestniczył w rejsach żeglarskich. Od wczesnych lat młodzieńczych stawiał sobie kolejne wyzwania. Pokochał ten romantyczny, nieco
tajemniczy świat pełen przygód i dalekich wypraw, wymagający odwagi, siły,
sprawności, ale też rzetelnej wiedzy. Szybko zdobywał profesjonalne stopnie
żeglarskie:
• w wieku 20 lat (17.10.1974 r.) został instruktorem żeglarstwa PZ patent
nr 1011,
• w wieku 21 lat (24.04.1975 r.) był już jachtowym kapitanem żeglugi
bałtyckiej (wtedy najmłodszym w Polsce) – patent nr 430,
• w wieku 23 lat (24.04.1978 r.) został jachtowym kapitanem żeglugi
wielkiej (jednym z najmłodszych w Polsce) – patent nr 424,
• w wieku 31 lat (17.10.1982 r.) otrzymał patent kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej.
Od 22.06.1995 roku był członkiem rzeczywistym Yacht Clubu Polski – nr
legitymacji 4313. Od 3.06.2005 roku miał tytuł kapitana jachtowego – Yacht
Master nr 1066 – patent nr 1116. Był członkiem elitarnego Bractwa Wybrzeża,
otrzymując flagę z nr 76.
Paweł posiadał niezwykłe zdolności językowe, które stały się jego kolejną pasją i prawdziwym hobby. Już w wieku 20 lat biegle władał językami:
angielskim, francuskim i rosyjskim, potem doszedł jeszcze hiszpański i niemiecki. We wszystkich krajach świata czuł się dzięki temu doskonale, mogąc
czerpać ze swych podróży wielką wiedzę i ogrom wrażeń.
Pozażeglarskie wykształcenie Pawła też było imponujące: skończył Wydział Geologii i Geografii na Uniwersytecie Warszawskim. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego ukończył też na UW podyplomowe studia afrykanistyczne (2 lata), a następnie dziennikarskie (kolejne 2 lata).

236
Dykcjonarz Mesy Kaprów Polskich
Żeglarska droga Pawła jako kapitana rozpoczęła się już podczas studiów.
Jego pierwszy samodzielny rejs poprowadził, mając 22 lata(!) na jachcie s/y
Narcyz na trasie Gdynia-Władysławowo-ŁebaGdynia, a 2 miesiące później
prowadzony przez niego s/y Nadir przepłynął trasę Szczecin-ŚwinoujścieTallin-Leningrad-Ventpils (1-30.08.1977 r.).
Największym dokonaniem żeglarskim kapitana Pawła Morzyckiego był
15-miesięczny (06.1983-09.1984) rejs małym jachtem Boruta PZ 118, który
załoga (4 osoby) praktycznie sama przez 2 lata przygotowała do drogi. W opinii środowiska żeglarskiego rejs ten był ogromnym wyczynem, zasługującym
na nagrodę Rejsu Roku. Boruta przepłynął 15 959 mil morskich (5203 h),
odwiedzając po drodze ponad 50 portów!
Długą wyprawą był też 5-miesięczny transatlantycki rejs jachtem Jagiełło
PZ 1247, w którym kapitan Morzycki pokonał 61 054 mil morskich (2715 h),
zakończony w Newport koło Bostonu.
Ku Jego zaskoczeniu, jacht Jagiełło został przez właściciela sprzedany
w USA i w tej sytuacji Paweł zdecydował się zakosztować zupełnie nowego
życia – zatrudnił się na statku rybackim jako zwykły marynarz, odbywając
przez 3 lata kilkadziesiąt rejsów połowowych, trwających bez względu na
pogodę czy stan zdrowia po kilka tygodni. Mówił potem z pełnym przekonaniem, że jest to jeden z najtrudniejszych zawodów świata, wymagający często
nadludzkiego wysiłku. Był bardzo dumny, że temu sprostał.
W sumie Paweł przepłynął 102 300 mil morskich – w tym jako kapitan
31 344 mile. Odbył łącznie 41 rejsów (poza rejsami statkiem rybackim).
Ostatnim rejsem kapitana Pawła Morzyckiego okazała się podróż na s/
y Birba Bavaria 36 w 2008 roku. Płynęliśmy wraz z mężem z Santa Agata
(Sycylia)-Lipary-Vulcano-Salina-LaValetta-Syracusa-Riposto-Miluzzo-Santa
Agata (636 mil morskich), kiedy to miałam szczęście obserwować jego wielką
miłość i pokorę wobec morskiego żywiołu, pasję, doświadczenie i wiedzę.
Był miłośnikiem historii starożytnej oraz mitologii greckiej i rzymskiej.
Trzeba było widzieć, z jaką pasją opowiadał załodze historię Odyseusza, gdy
przepływaliśmy mitologiczną drogę między Scyllą a Charybdą. Z płonącymi
z przejęcia oczami tworzył przed nami świat dawno miniony, baśniowy, fascynujący i porywający. Taki był Paweł na morzu: odpowiedzialny, lubiany,
mądry. Inni tak np. o nim pisali: Bardzo dobry, doświadczony żeglarz, niezwykle koleżeński, uczynny, przekazujący swoje ogromne doświadczenie morskie
młodzieży i kolegom. Rekomenduję go na dowódcę dużych jednostek szkolnych, takich jak Zawisza Czarny (kpt. Jerzy Idzikowski).
Odrębną dziedziną aktywności Pawła była praca zawodowa, w którą
wkładał całe swoje serce. Był kierownikiem Działu Morskiego w „Żaglach”,
gdzie przepracował ponad 20 lat. Razem z Jurkiem Fijką tworzył nowe „Ża-
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gle” w nowej rzeczywistości historycznej po 1989 roku, zajmując się dosłownie wszystkim, nawet kolportażem.
Sumienny i rzetelny zdobywał relacje z rejsów z całego świata, wykorzystując to, że na całym świecie miał wielkie grono przyjaciół – żeglarzy, którzy
chętnie dzielili się z nim swoimi przeżyciami i dokonaniami. Wśród nich był
ten, który dla Pawła stanowił uosobienie etosu żeglarskiego i wszystkiego, co
w nim najpiękniejsze – Ludomir Mączka. Był to dla niego prawdziwy guru,
przyjaźnili się serdecznie aż do śmierci Ludka, którą Paweł bardzo przeżył.
Paweł był wspaniałym, skromnym i prawym Człowiekiem. Ofiarował
mi swoją miłość i wielkie szczęście. Ale już Go nie ma. Proszę, pamiętajcie
o Nim – zasłużył na to.
Jolanta Zwolińska-Morzycka
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Urodziłem się 24.02.1945r.
w Lublinie. Szkołę podstawową, potem średnią – Technikum Geodezyjne i studia
ogrodnicze w Wyższej Szkole
Rolniczej w Lublinie ukończyłem w 1969 roku. Pierwsze
dwa lata po studiach pracowałem jako asystent w Zakładzie
Hydrobiologii, uczestnicząc
w badaniach wód, głównie
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
W 1972 r. podjąłem pracę
w Kombinacie Ogrodniczym
Leonów k. Lublina – kierowałem działem produkcji roślinnej w szklarniach.
Wcześniej, w 1971 r., odbyłem stosowne praktyki zawodowe w Kombinacie
Szklarniowym w Tychach oraz w dwóch firmach w Aalsmeer w Holandii.
Pracując w Leonowie, dokonałem szeregu wdrożeń technologicznych i agrotechnicznych o charakterze wzorów użytkowych. W 1976 roku podjąłem pracę w Kombinacie PGR Toszek k. Gliwic jako zastępca dyrektora Kombinatu
ds. produkcji ogrodniczej. W podległym mi dużym obiekcie szklarniowym
(o powierzchni 20 ha) wykorzystywałem nabytą praktykę, wdrażając kolejne
technologie w uprawach roślin.
Byłem stałym członkiem Komisyjnej Oceny Projektów Inwestycyjnych
przy Ministerstwie Rolnictwa ds. budowy obiektów szklarniowych.
W 1978 r. przeszedłem służbowo do Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach w celu budowy i organizacji zespołu szklarniowego dla potrzeb doświadczalno-wdrożeniowych Instytutu.
W 1980 r. uzyskałem stopień doktora i wyjechałem na roczną praktykę
do Ameryki. Po powrocie pracowałem jako adiunkt w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa. W 1983 r. wróciłem do Lublina. Prowadziłem własne
gospodarstwo ogrodnicze oraz projektowałem i zakładałem ogrody. W tym
czasie przez cztery lata wyjeżdżałem do Wielkiej Brytanii i przez dwa lata
mieszkałem w Ameryce. Od 1995 r. jestem dyrektorem Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Mam dwóch synów
w wieku 39 i 36 lat. Obaj prowadzą własne firmy. Żona jest matematykiem.
Stopień żeglarza uzyskałem w 1964 r. nad jeziorem Boszkowo koło Leszna. Dwa lata później zorganizowaliśmy sekcję żeglarską AZS przy Wyższej
Szkole Rolniczej w Lublinie z siedzibą nad jez. Piaseczno. Byłem jej bosmanem, zajmowałem się szkoleniem i rejsami mazurskimi.
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Po morzu pływam od 1967 r., początkowo na s/y Joseph Conrad po Bałtyku, do Wielkiej Brytanii, Holandii i na Wyspy Owcze. Staż kapitański posiadam od 1969 r.
Późniejsze rejsy bałtyckie odbywałem głównie na s/y Roztocze oraz jako
gość na s/y Fryderyk Chopin. Z żeglugi po ciepłych morzach „swoiście” wspominam rejs na s/y Telemach po Morzu Egejskim w 1987 r. i zupełnie przyjemnie rejsy po Adriatyku. A najbardziej rejsy braci lubelskich po Karaibach.
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Kapitan jachtowy od 1992r.
Instruktor ratownictwa wodnego, ratownik, płetwonurek.
Instruktor żeglarstwa PZŻ
oraz instruktor pływania.
Czynnie trenujący zawodnik
masters, medalista mistrzostw
Polski masters w pływaniu.
Były szef Komisji Szkoleniowej, a potem Prezes WOPR
Lublin. Wiceprezes Zarządu
LOZŻ Lublin. Starszy Bosman Bractwa Wybrzeża, a następnie Kapitan Mesy Kaprów
Polskich.
Zawodowo: profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, były prodziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt (genetyka, pszczelarstwo).
Także Komandor uczelnianej sekcji żeglarskiej AZS „Antares” z własnym
ośrodkiem na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Uprawia szeroko rozumiane sporty wodne, ale także narciarstwo. Uwielbia bywać tam, gdzie go
jeszcze nie było, a jeszcze lepiej tam, gdzie jak obiegowa opinia głosi – nie
da się dojść. Kolekcjonuje literaturę marynistyczną. Lubi szanty. Ulubiony
trunek to whisky (szkocka), rakija oraz irlandzkie piwa. Innymi też nie gardzi
i za kołnierz nie wylewa. Nie lubi tańczyć. Ma takie porzekadło: „Najpiękniejsze miejsca na ziemi Bóg ukrył przed tłumem zwykłych ludzi i pozostawił
je tym, którzy mają duszę wojownika i odkrywcy”.
Rejony najczęściej odwiedzane w czasie rejsów, którymi dowodził/organizował:
Bałtyk – w tym pływanie zimowe.
Morze Północne – wybrzeża norweskie (południowe), duńskie, niemieckie, francuskie, holenderskie oraz wschodnia Anglia i Szkocja, Orkady
i Szetlandy wraz ze Scapa Flow i Pentland Firth (kilkukrotnie).
Morze Norweskie i Morze Barentsa – południowe, zachodnie i północne
wybrzeża Norwegii od Stavanger po Narwik, Lofoty, Tromsř i Nordcap. Rejon Wyspy Niedźwiedziej oraz zachodnie i północne wybrzeża Spitsbergenu
poza 80oN, w tym wyspa Moffen i cieśnina Hinloppen.
Północny Atlantyk – akweny na północny zachód od Wysp Brytyjskich,
w tym Wyspy Owcze, wschodnie i północne wybrzeża Islandii oraz wyspa
Jan Mayen.
Kanał Angielski – angielskie i francuskie wybrzeża Kanału, południowa
Anglia, Walia, wyspy Scilly.

241
Jerzy Demetraki-Paleolog (cyfra 78)
Morze Irlandzkie – południowe i wschodnie wybrzeża Irlandii, zachodnia
Szkocja wraz z Kanałem Kaledońskim.
Morze Śródziemne – od Hiszpanii poprzez Francję wraz z Sardynią i Korsyką do zachodnich wybrzeży Włoch.
Z kanadyjską Class Afloat żeglował po północnym i południowym Atlantyku, odwiedzając wybrzeża Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej,
Kuby, Kanady, a także Wyspy Kanaryjskie, Azorskie, Zielonego Przylądka,
Antyle Holenderskie oraz Trynidad i Tobago.
Przodkowie po mieczu wywodzą się z najdłużej panującej dynastii cesarzy bizantyjskich (1261–1463). Przed dopchaniem się do tronu Paleologowie
byli żołnierzami, a z upływem czasu dowódcami coraz wyższego szczebla,
wreszcie arystokracją wojskową (dzięki systemowi nadań). Byli też podróżnikami, gdyż do ich obowiązków należało udawanie się w jakieś odległe
i zakazane miejsca w celu podbicia różnych ludów. Ich wizyty, szczególnie
w gronie wyznawców „Proroka”, nie są wspominane z nostalgią. Najsławniejszym był Michał Paleolog VIII, który odzyskał Konstantynopol i zasłynął nie
tylko z sukcesów militarnych, ale i genialnej dyplomacji.
Trochę pamiątek z tamtych lat jest gdzieś w rodzinie. Jednak większość
pod koniec drugiej wojny światowej, w obawie przed komunizmem, została
podarowana londyńskim muzeom. Wtedy to ulubionym zajęciem sporej części Paleologów było zestrzeliwanie niemieckich samolotów nad Londynem,
gdyż kilku z nich latało w angielskich dywizjonach myśliwskich – jeden nawet w stopniu majora Royal Air Forces.
Ja pochodzę z tej części rodziny, która pozostała na Kresach Wschodnich i zajmowała się rolnictwem. Ze lwowskich kupców wywodzą się też moi
przodkowie po kądzieli. Niestety, rolnika nie udało się ze mnie zrobić. Patrząc na bezowocne wysiłki rodziców w tym kierunku, ma babcia kiwała głową i mawiała „p… awanturnicze bizantyjskie geny”. Dlaczego jednak morze
i woda – tego trudno dociec, gdyż sławni przodkowie dla działalności morskiej raczej zwykli byli wiązać się z flotą Wenecji lub Genui, które nie przepadały za sobą, co dawało pole manipulacji politycznych.
Na świat przyszedłem 7 marca 1955 r. w Lublinie, gdyż nie miałem innego wyjścia. Dzieciństwo spędzałem w rolniczym zakładzie doświadczalnym
(mały PGR, o ile jeszcze pamiętacie, co to było) należącym do Akademii Rolniczej w Lublinie. Ojciec był dyrektorem tegoż zakładu, a matka wykładowcą
w Akademii. Byłem wtedy dość spokojnym dzieckiem i tylko raz musiałem
zmienić szkołę w uznaniu za dobre sprawowanie.
W owych „strasznych” czasach nie było, o zgrozo, szeroko dostępnej telewizji ani komputerów, więc chcąc nie chcąc, musiałem zająć się czytaniem.
Tak się jakoś złożyło, że w dużych ilościach połykałem książki Londona, Coopera, potem po kolei z serii Naokoło świata lub Sławni żeglarze. Przeczytałem
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wszystko, co napisali Centkiewiczowie, i wiele innych tego typu. Oczywiście,
był i Joseph Conrad. Kolekcjonowałem Miniatury Morskie. Zresztą do dziś
mam ich bogatą kolekcję.
Wtedy też, ku utrapieniu rodziców, zwykłem sypiać na podłodze, tak na
wszelki wypadek, aby się przystosować do życia podróżnika. Oczywiście,
jadanie surowego mięsa także było w modzie. Niestety, z powodu miejsca
zamieszkania byłem bardziej kowbojem niż podróżnikiem, gdyż zajmowałem
się jeździectwem. Wydaje się, że ważną rolę w mych losach odegrała matka,
Barbara. Po swym ojcu przejęła bowiem upodobanie do morza i co rok wywoziła synów do Pobierowa lub Sopotu. Sama zresztą doskonale i dużo pływała
(wpław).
Zatem swój pierwszy sztorm obejrzałem w wieku 7 lat – Bóg łaskaw, że
jedynie z plaży. Od tamtego czasu zostałem, jak mawiali koledzy, zwierzęciem ziemnowodnym. Skumałem się z ratownikami pracującymi na plażach,
trenowałem pływanie. Jako student bywałem już szefem zespołów ratowniczych na kąpieliskach nadmorskich. Zostałem też płetwonurkiem. Wtedy
poznałem Brata Strońskiego (26), którego zwykłem denerwować stwierdzeniem: „Gdy już będę tak stary, że nie będę mógł pływać, wtedy zapiszę się na
żeglarstwo”.
Zaczynam szkolić. Zostaję instruktorem pływania i instruktorem ratownictwa wodnego. Jestem prezesem lubelskiego WOPR. Przy okazji wpada mi
parę medali na różnej rangi zawodach akademickich w pływaniu. Poznaję
góry oraz narty i tam także zaczynam szkolić.
Znamienna, zapadająca w pamięć historia z tamtego okresu. Czy można
tonącego uratować… zaocznie? Moja mama zwykła urywać się na Krym, by
popływać w Morzu Czarnym. Podczas naszych rozmów w domu często jej
opowiadałem, jak zachowywać się w przyboju, jak działają prądy powierzchniowe, przydenne i cała ta mechanika fali. Nawiasem mówiąc – jak mało żeglarze na ten temat wiedzą. Wtedy na Krymie dostała się w strefę przyboju,
przy skałach. Miała już ponad 50 lat. Po cholerę tam polazła (chyba jednak
uwierzę w genetykę). Opowiada: zaczęłam tonąć, załamujące się fale walą
z góry, w pianie brak oddechu, ciało szarpane tam i z powrotem, skały coraz
bliżej. Panika, walka o życie. Wtedy przypomniałam sobie, jak Jurek mawiał
„kto w wodzie spanikuje, ten nie żyje” oraz że trzeba nurkować i pod wodą
uciekać od brzegu. Gdy to się udało, nadal konsekwentnie, wbrew logice, odpływała od brzegu, tak jak słyszała ode mnie. W czasie sztormu pływak – podobnie do jachtu – nie ma nic do roboty przy brzegu. Ale wytłumaczcie to
pływakowi, który widzi ląd i traci siły. Tak najczęściej giną. Bezpieczna plaża
z pułapką przyboju. A potem ją zobaczyli i uratowali. Zawsze mawiała, że
gdyby nie nasze rozmowy… Może wtedy spłaciłem część długu za to, że jako
szczeniaka wywiozła mnie nad morze i zaszczepiła miłość do niego. Pewnie
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jako absolwent Akademii Rolniczej gniłbym w jakimś PGR i nie został Bratem Wybrzeża.
Jak zostałem żeglarzem? Pewnego razu musiałem kupić patent żeglarski.
Był to rodzaj transakcji wiązanej, której nie sposób było uniknąć. Na nieszczęście, jako posiadacz patentu byłem nagabywany, by wypożyczać żaglówki
i co gorsza – pływać. Pierwsze próby wypadły fatalnie. Udałem się więc do
Brata Strońskiego i zapisałem na kurs. Ośrodek w Piasecznie to miejsce kultywowania tradycji, promowania dobrej praktyki, miejsce spotkań wielu kapitanów i ich opowieści. Tam się zaszczepiłem. Przyszedł stopień sternika,
Mazury i pierwsze samodzielne dowodzenie. Zważywszy na doświadczenia
związane z kierowaniem zespołami ratowników oraz z akcjami ratunkowymi,
nie było to wielkie wyzwanie, ale operowanie czymś takim jak jacht miało
nieodparty urok.
I wtedy przyszedł pierwszy rejs morski. Pamiętam, zwykła dekadówka.
A potem był już rejs za rejsem, stopień sternika morskiego, różne jachty, ludzie, różne ośrodki, Trzebież, CWM w Gdyni. Był Bałtyk do oporu i czasem Morze Północne lub Śródziemne. Zwykłe morskie rzemiosło. Zresztą tej
książeczki żeglarskiej już nie mam, opinie zostały w komisjach egzaminacyjnych, a w pamięci wszystko się zlewa. Wiele krótkich rejsów. Taki polski
żeglarski życiorys. Nieodparcie wracają słowa piosenki: „Hej ty, Bałtyckie
Morze, wdzięczny ci jestem bardzo, boś ty mnie wychowało, szkołę mi dałoś
twardą”.
Ratownictwo i nurkowanie idą na plan dalszy. Pozostaje żeglarstwo morskie i pływanie wpław. Były też próby wypraw – niestety, nieudane. Jak powiedział Brat Baranowski, najtrudniej jest wypłynąć. Święta prawda. Po takiej
jednej nieudanej wyprawie, która nawet nie wyruszyła, postanowiłem zostać
kapitanem. Odtąd sam będę decydował, organizował i odpowiadał. Czy się
uda, czy nie, reklamację skieruję do człowieka, którego oglądam w lustrze
przy goleniu. Bardziej czysty układ.
Przywiązujemy się do jachtów. Osobiście czasem nawet sobie z jachtem
porozmawiam lub wypiję – jemu borygo, a mnie bimberek. Czyż nie budzimy
się z głębokiego snu, gdy jacht zaskrzypi inaczej? W morzu jachty są częścią
nas, a my jesteśmy częścią ich. Polskie jachty czarterowe… Ile czasem psów
obwiesiliśmy na nich. Już więcej na ten złom nie wsiądę. A jednak je kochamy – to nasz wehikuł do marzeń. Teraz jest trochę inaczej, więcej konsumpcji
i szpanu. Dla mnie jachtem, który połączył książki czytane w młodości i rzeczywistość, był lubelski jacht Roztocze. Poznałem go w fatalnym stanie. Teraz
jest znacznie lepiej. W zasadzie okres mego kapitaństwa jest związany z tym
jachtem. W miarę rozwoju naszej znajomości przyszedł ocean i dalsze rejsy.
No i potem, dzięki rekomendacji Brata Ziemowita (12), Fryderyk Szopen ze
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swymi 12 rejami, rozpadającym się pokładem i 11-metrowym bukszprytem.
Nawet nie wiem, kiedy się do niego przywiązałem.
Może trochę było morskich przygód. Ale w zasadzie zawsze starałem
się robić dobre profesjonalne morskie rzemiosło. Może jestem trochę perfekcjonistą. Mój wzór to Amundsen – nie jako polarnik, ale jako kapitan. Poczytajcie, jak on wszystko miał drobiazgowo i profesjonalnie zaplanowane.
W zasadzie zginął w ekspedycji, którą zaplanował ktoś inny.
Miałem przyjaciela – taki stary kapitan ze Szczecina. Zawsze dzielił kapitanów na panów kapitanów i żeglarzy. W tej klasyfikacji jestem żeglarzem.
Gdy potrzebujesz załoganta, zadzwoń – pociągnę liny i pogotuję w kambuzie.
Moja radość wynika z żeglowania, sztuki nautycznej, obcowania z morzem,
a nie tylko z bycia kapitanem. Może dlatego mało sypiam, a dużo jestem na
pokładzie. Ów przyjaciel zwykł mawiać „my, psy morskie”… To chyba tłumaczy mój stosunek do żeglowania. Gdy wszystko idzie według planu, bez
„martyrologii”, dramatycznych przygód, bez opóźnień, niczym na promie pasażerskim – wtedy jestem zadowolony. Fascynuje mnie nawigacja meteorologiczna.
Czasem w polskich warunkach trzeba iść na prowizorkę. Uzasadnione
ryzyko…? Chociaż jednak chyba lubię dowodzić, decydować i odpowiadać.
Chyba każdy z nas, Braci Wybrzeża, w którymś z kolejnych rejsów przekroczył taką granicę, że teraz musi już wracać na morze. Jest już sprzedany. Często płaci za to cenę w życiu zawodowym i prywatnym. Ta strona naszego
rzemiosła jest mi też znana. Co nas tak naprawdę tam ciągnie? Pozostawmy
to socjologom. Ale z drugiej strony, gdy na lądzie się psuje, fajnie jest uciec
na morze.
Ulubione akweny? Najlepiej północ, gdzieś za kręgiem polarnym.
Jeśli idzie o kobiety, to dotąd miałem dwie żony, byłą i obecną. Obie,
niestety, nie pływają. Mam jednego syna, który też nie pływa. Chętnie wypiję
stary morski toast za „zdrowie naszych kobiet… oby się nigdy nie spotkały”.
Z drugiej strony, chyba prawdą jest powiedzenie, że musisz „mieć kogoś, kogo
kochasz, bo dla niego zrobisz więcej niż dla siebie samego”. Czasami żony
żeglarzy mawiają „albo ja, albo morze”. Zawsze im odpowiadam: „Uważaj,
bo co zrobisz, jak wybierze morze”. Oczywiście, w życiu bywa różnie, a żony
nałogowych żeglarzy mają w pewnym sensie przechlapane. Faktem jest też,
że moja żona Ania często bywa skrzynką kontaktową dla pozostałych żon
i rodzin. Często to trudna rola. Napisała na ten temat kapitalny tekst, ale nie
chce go opublikować.
Miałem kiedyś dwa psy i kilka kotów i około 60 królików, ale to już przeszłość. Żadnych papug i kanarków.
Jak zakończyć te opowieści? Chyba po prostu: Navigare necesse est.
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W Bractwie Wybrzeża od
28.10.2000r. Wyróżniony trzema gwiazdami białymi. W latach 2003–2007 II Sztorman
MKP. Wyróżniony Medalem
Bractwa Wybrzeża. Był jednym z inicjatorów i organizatorów Mesy Szczecińskiej
Bractwa Wybrzeża.
Żonaty (czwarta żona),
syn Janusz z pierwszego małżeństwa jest elektrykiem –
handlowcem, pracuje i mieszka we Wrocławiu. Urodzony
3 listopada 1929 r. w Sosnowcu. Wykształcenie wyższe, inżynier elektronik. Emeryt po 48 latach pracy zawodowej.
O sobie pisze tak:
„Od 1954 roku uprawiam żeglarstwo, a w szczególności zajmuję się szkoleniem teoretycznym i praktycznym, wykładam głównie przepisy i uczę manewrowania jachtem.
Posiadam patenty: kapitana jachtowego, kapitana motorowodnego, instruktora żeglarstwa, radiooficera w służbie morskiej. Czynnym instruktorem
żeglarstwa jestem od 1963 roku, a od 1967 roku Przewodniczącym Okręgowej
Komisji Szkolenia SOZŻ. Dwie kadencje byłem członkiem Głównej Komisji
Szkolenia, gdzie pełniłem funkcję lustratora licencjonowanych szkół żeglarskich
PZŻ. W latach 1964-1978 oraz 1993-1995 byłem instruktorem wykładowcą,
a w latach 1997-1997 Kierownikiem Wyszkolenia Żeglarskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego w Trzebieży.
W 1969 roku uczestniczyłem w rejsie na statku Polskiej Żeglugi Morskiej
m/s Ziemia Szczecińska na trasie Gdynia-Curacao-Cristobal-Kanał Panamski
-Balboa-Wakayama (Japonia)-Madras (Indie)-Las Palmas-Gdańsk jako asystent pokładowy. W dniu 16.04.1969 r. przekroczyłem równik i na chrzcie
morskim otrzymałem imię Draco (po polsku Smok).
W 1970 roku pływałem na s/y Zawisza Czarny w rejsie na Wyspy Kanaryjskie jako II oficer, a w latach 1985 i 1992 – na s/y Dar Szczecina jako
zastępca kapitana.
W latach 1998-2000 pełniłem w kilku rejsach funkcje I, II i III oficera na
s/y Fryderyk Chopin i na jego pokładzie uczestniczyłem w Operacji Żagiel
2000 w Bremerhaven.
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Od roku 1997 organizowałem cykliczne konferencje „Bezpieczeństwo
w jachtingu”, a w kwietniu 2000 roku byłem współorganizatorem I Ogólnopolskiej Szkoleniowej Konferencji „Bezpieczeństwo w jachtingu” organizowanej w Akademii Morskiej w Szczecinie. Przygotowałem też uroczystość
wręczenia Nagrody Chwały Mórz Bratu Kazimierzowi Kubie Jaworskiemu
i zafarrancho krajowe Bractwa Wybrzeża. Łącznie w latach 1959-2000 przepłynąłem 32 650 mil morskich. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony Działacz
Żeglarstwa Polskiego”, odznaką 100-lecia Sportu Polskiego, srebrną i złotą
odznaką „Zasłużony Pracownik Morza” oraz szeregiem odznaczeń resortowych i regionalnych.”
Zmarł nagle 30 października 2007 r., pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
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Jestem żonaty, żona ma na
imię Janina, jedyny mój syn,
Jędrzej, jest żeglarzem, pracuje w jednej z marin w USA.
Urodziłem się 29.09.1938
r. w Rabce. Miałem to szczęście, że Rodzice moi Stefan
i Amelia nie zaniedbywali
swoich obowiązków małżeńskich i oprócz mnie, później
jeszcze wydali na świat trzech
braci i dwie siostry. Dziadek Wojciech Krzeptowski
był dyrektorem pierwszego
w Zakopanem banku i znanym działaczem społecznym
Podhala. Dziadek ze strony matki, Bolesław Nawrocki, żył na Kurpiach
i należał do tamtejszej szlachty zaściankowej. Przed wojną i w czasie wojny
mieszkaliśmy w Zakopanem przy ulicy Kościeliskiej. Po wyzwoleniu Ojciec,
jak wielu górali, został wywieziony na Syberię, gdzie zmarł. Był więziony
w jednym obozie z „kurierem tatrzańskim” Józefem Krzeptowskim.
Po śmierci Ojca przenieśliśmy się na Ziemię Szczecińską i tutaj skończyłem szkołę podstawową. Jako najstarsze dziecko w rodzinie musiałem pracować zarobkowo, by pomóc Matce w utrzymaniu domu. Pracując, ukończyłem
Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie w roku 1956 i w
tym samym roku rozpocząłem studia dzienne na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi UAM w Poznaniu. Tutaj na jeziorze Kiekrz w JK AZS po raz pierwszy zetknąłem się z prawdziwym żeglarstwem. Jako student brałem udział
w kursach żeglarskich w Pleniewie i Trzebieży.
Studia, kierunek biologia, ukończyłem w roku 1962 i rozpocząłem pracę
jako przyrodnik w Muzeum Pomorza Zachodniego w Szczecinie. Po kilkuletniej przerwie, gdy pracowałem jako nauczyciel biologii i chemii w Liceum
Pedagogicznym w Stargardzie, w roku 1968 ponownie podejmuję pracę przyrodnika w szczecińskim Muzeum. Ze zbiorów, które zgromadziłem na szelfie
Afryki podczas rejsu na naukowo-badawczym statku MIR Wieczno, stworzyłem w roku 1970 stałą wystawę Przyroda morza. Otwarcie ekspozycji było
jednym z elementów centralnych uroczystości Dni Morza. Za kilkuletnią pracę nad jej przygotowaniem zostałem odznaczony Złotą Odznaką Zasłużonego
Pracownika Morza.
Należałem w tym czasie do Jachtklubu „Pogoń”, na Darze Szczecina
uczestniczyłem w roku 1972 w Regatach Bermudzkich. W latach 1972-82
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pracowałem w Oddziale Morskiego Instytutu Rybackiego w Świnoujściu jako
ichtiolog. Pływałem na statkach naukowo-badawczych oraz rybackich, prowadząc badania na łowiskach Afryki Zachodniej.
Na przełomie lat 1975/76 wziąłem udział w I Polskiej Morskiej Ekspedycji Antarktycznej jako kierownik ekipy naukowej na statku Tazar. W roku
1978 uzyskałem stopień doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Rybactwa
Morskiego Akademii Rolniczej w Szczecinie. W momencie wprowadzenia
stanu wojennego, jako członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, zostałem zwolniony ze służby w zmilitaryzowanym Instytucie Rybackim. Pracę
udało mi się znaleźć dopiero po roku w odległej Łodzi w Muzeum Przyrodniczym tamtejszego Uniwersytetu. Pracowałem tam przez 13 lat, po czym,
jak stary bumerang, znów wróciłem do pracy w szczecińskim Muzeum, tym
razem już jako starszy kustosz, kierownik Działu Przyrody.
W roku 1997 przypadały trzy ważne dla polskiej polarystyki rocznice:
20-lecie Stacji Polarnej PAN na wyspie Króla Jerzego, 40-lecie Stacji Polarnej na Spitsbergenie i 100-lecie rejsu Belgiki, w którym uczestniczyli
A. Dobrowolski i H. Arctowski. Z tej okazji zorganizowałem w Muzeum dużą
stałą wystawę pt. Polacy w wyprawach polarnych, w której oprócz dokonań
lądowych szeroko prezentowane były polskie wyprawy morskie za obydwa
kręgi polarne. Wystawa uzyskała nagrodę ministra kultury i sztuki „Wydarzenie muzealne roku”.
W latach 2000-2003, jako prowadzący, odbyłem na jachcie Maria, należącym do Brata Ludomira (6), podróż dookoła świata (Montevideo, Nowa Zelandia, Cieśnina Torresa, Przylądek Dobrej Nadziei, Barbados, Azory, Szczecin). Podczas etapu z Montevideo do Auckland czuwał nade mną armator
i supercargo Brat Ludomir. Pozostałą częścią rejsu kierowałem samodzielnie. Podczas postojów w portach Ameryki Południowej, szczególnie w Chile,
utrzymywaliśmy bardzo bliskie kontakty z tamtejszymi Braćmi. Na zaffarancho, które na Wyspie Robinsona Crusoe odbyło się na pokładzie Marii, zostałem przyjęty do Bractwa z przydomkiem Robinson Crusoe.
W czasie rejsu były prowadzone przyrodnicze obserwacje naukowe i gromadzone zbiory muzealne, z których powstały dwie wystawy: Marią przez
Pacyfik i Marią dookoła świata, prezentowane w Szczecinie, Łodzi i Poznaniu. W pierwszej z wystaw jedna z gablot poświęcona została Bractwu Wybrzeża.
W 2001 roku zakończyłem pracę zawodową, otrzymując przy tej okazji
odznakę „Zasłużonego Działacza Kultury”. Za rejs na Marii otrzymaliśmy,
wspólnie z L. Mączką, trzecią nagrodę Rejs Roku i wyróżnienie w podróżniczym konkursie Kolosy. Również za ten rejs miasto Szczecin przyznało mi
tytuł Honorowego Ambasadora Szczecina. Jestem Honorowym Członkiem

249
Maciej Krzeptowski (cyfra 80)
Rotary Club Szczecin. Szczycę się trzema białymi i dwiema czerwonymi
gwiazdami przyznanymi przez Bractwo Wybrzeża.
Żegluję z młodzieżą w ramach Szczecińskiej Szkoły pod Żaglami. Na
Fryderyku Chopinie w roku 2004 płynąłem ze Świnoujścia na Wyspy Kanaryjskie i do Lizbony, pełniąc funkcję III oficera. W roku 2009, w 50. rocznicę
rejsu jachtu Witeź II do Reykjaviku poprowadziłem jacht Stary wokół Islandii. W rejsie wzięło udział 31 uczniów ze szczecińskich szkół, w Muzeum
Morskim w Reykjaviku wmurowaliśmy tablicę upamiętniającą rejs Witezia
II. Z mojej inicjatywy na falochronie portu w Hanstholm w dniu 26 września
2010 umieszczona została pamiątkowa tablica poświęcona 11 polskim rybakom, którzy tam zginęli podczas katastrofy trawlera Brda w roku 1975.
Oprócz żeglarstwa jeżdżę na nartach, chodzę po górach, pływam kajakiem, nurkuję, fotografuję. Czasami pisuję o tym w różnych periodykach. Napisałem książkę: Marią dookoła świata, 20 lat później (Poznaj Świat, 2005).
W roku 2006 z mojego związku z rybołówstwem dalekomorskim narodziła
się książka Pół wieku i trzy oceany (MIR, 2006). Wspólnie z Bratem Wojciechem Jacobsonem (44) wydaliśmy album Mam na imię Ludomir (Oficyna In
Plus, 2008). Porozumiewam się w językach angielskim i rosyjskim.
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Urodzony w 1947 r. Szczecinie, w rodzinie Nałęcz-Kęszyckich. Ojciec Wacław i jego
sześciu braci byli oficerami
przedwojennego Wojska Polskiego. Pradziad Nałęcz-Kęszycki był admirałem we flocie napoleońskiej.
Jest Michał od ponad
czterdziestu lat przedsiębiorca
i właścicielem firmy jubilerskiej „Silverpol” w Policach
i sklepu firmowego w centrum
Szczecina. Specjalizuje się
w projektowaniu biżuterii
z bursztynu, oprawionej
w srebro. Z wykształcenia jest jubilerem; ma również dwa lata studiów nauczycielskich na kierunku malarstwo, rzeźba, wychowanie plastyczne. Złotnik, bursztynnik, znawca brylantów.
Od dziecka (rok 1957) związany z żeglarstwem w Trzebieży i Szczecinie.
Patent żeglarza otrzymał w 1960 r. Kapitan jachtowy, motorowy i instruktor
żeglarstwa. Jako instruktor żeglarstwa wielokrotnie prowadził obozy żeglarskie Był instruktorem i komendantem obozów żeglarskich w HOM, w Pałacu
Młodzieży, a także kierownikiem i instruktorem obozów narciarskich w górach. Dobrze zna język niemiecki (egzaminy kapitańskie zdał w tym języku
w 1970 roku), słabiej angielski i rosyjski.
Z ciekawszych rejsów można wymienić:
• dwuletni rejs jachtem kanałami na Morze Śródziemne 1986-1987, do
Turcji i z powrotem,
• Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy o Puchar Poloneza w klasie
Vega w latach 1973-77 (dwukrotnie zdobyte I miejsce i raz drugie).
Przez całe życie żeglarskie pływał na jachtach klubowych i własnych.
Pływał między innymi na takich jachtach jak: Zawisza Czarny, Zew Morza,
Chrobry, Janek Krasicki, Fryderyk Chopin, Ceti, Spaniel, Barchan, Silverpol,
Silverpol 2, Drugi Dom... Miał liczne starty w morskich regatach samotnych
i załogowych, żeglował również na Karaibach, Wyspach Kanaryjskich i na
Kubie. Staż morski to prawie 30 tys.Mil morskich na różnych morzach i Oceanie Atlantyckim.
Liczne hobby i zajęcia niezawodowe ograniczały nieco czas niezbędny
dla dalszych wypraw oceanicznych. Kocha życie i ludzi, dużo podróżuje,
w przeważającej większości jachtem, niekiedy statkiem czy samolotem. I tak
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odwiedził: Kanadę, Emiraty Arabskie, Tajlandię, Singapur oraz większość
portów europejskich. Wielokrotnie podróżował po Stanach, odwiedził wiele portów Afryki Zachodniej. Uprawia również sporty zimowe, narty wodne,
sporty samochodowe i motocyklowe, hippikę, tenis ziemny i stołowy, nurkowanie i żeglarstwo lodowe.
Jest czynnym członkiem wielu klubów żeglarskich i stowarzyszeń.
W Bractwie Wybrzeża przez wiele lat był bosmanem Mesy Szczecińskiej.
Otrzymał jedną czerwoną i dwie białe gwiazdy za wyniki sportowe i żeglarskie.
Posiada piękny jacht o nazwie Drugi Dom, Harley-Davidsona, piękną
żonę, dwoje dzieci i jednego wnuka.
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Zdobył 2 gwiazdy białe,
1 gwiazdę czerwoną, medal
Bractwa. Ksiądz prałat Andrzej Jaskuła – proboszcz parafii w Sośnie w diecezji pelplińskiej, kapitan jachtowy,
założyciel i prezes Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami,
członek Bractwa Wybrzeża od
2002 roku, członek Bractwa
Kaphornowców, wieloletni
moderator Ruchu Światło –
Życie, kapelan harcerzy i Bractwa Kurkowego – urodził się
27.08.1952 r. w Bydgoszczy.
Ukończył studia filozoficzno-teologiczne w latach 1971-1977 w Wyższym
Seminarium Duchownym w Gnieźnie, zakończone specjalizacją na poziomie
licencjatu na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu.
W roku 2000 otrzymał Nagrodę Rejs Roku 1999. Kapituła dorocznego konkursu „Pro Publico Bono” przy Premierze RP przyznała 11 listopada
2000r. dyplom za działalność obywatelską i szczególny wkład dla dobra Rzeczypospolitej.
Ks.Jaskuła tak pisze o sobie:
„Nieśmiałe próby żeglowania miałem dość wcześnie i bardzo ciągnęło
mnie na morze. Jako kleryk, niestety, nie mogłem żeglować po Bałtyku, bo
znajdowałem się na liście „czarnej reakcji socjalistycznej ojczyzny”. Na poważnie zająłem się żeglarstwem dopiero po 5 latach kapłaństwa, kiedy zostałem najmłodszym proboszczem w malutkiej parafii w miejscowości Janikowo-Ostrowo.
Było tam jezioro, na którym trzymałem maluteńki jacht. Na nim żeglowałem z przyjacielem i młodzieżą z harcerskich drużyn wodnych. A potem to
już poleciało, a właściwie popłynęło… Wybudowaliśmy chałupniczą metodą
jacht typu Mikro – budowa trwała bez mała trzy lata. Jacht ten mi służył wiele lat na Zalewie Koronowskim, na którym pływałem m.in. z ministrantami,
organizując dla nich obozy żeglarskie. Tę moją łódkę podarowałem później
Chrześcijańskiej Szkole pod Żaglami. W 2001 roku została przerzucona do
Chorwacji i była pierwszą łódką, na której młodzież ćwiczyła w naszej bazie
na wyspie Iż.
Po roku 1990 mogłem wreszcie skosztować żeglarstwa morskiego i…
zasmakowałem. Morze Adriatyckie, przez kilka lat pod rząd Tyrreńskie.
A potem zaczął się czas Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami.
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W 1992 r. dostałem propozycję, żeby jako kapelan harcerzy polskich
wziąć udział w regatach Columbus z okazji 500-lecia odkrycia Ameryki. Popłynąłem więc na Zjawie IV z kpt. Bronkiem Tarnackim. Wiele się od niego
nauczyłem. Wtedy też jeszcze bardziej zaangażowałem się w działalność harcerską.
W okresie 26 września 1998-31 maja 1999 na pokładzie jachtu Fryderyk
Chopin udało nam się zorganizować i przeprowadzić oceaniczny rejs dookoła Ameryki Południowej dla młodzieży II i III klasy liceum. W wyprawie
udział wzięło 80 uczniów i 8 nauczycieli. Podczas rejsu przez 6 dni w tygodniu uczestniczyli oni w zajęciach lekcyjnych, by po powrocie kontynuować
naukę w szkołach macierzystych. Odwiedziliśmy 6 krajów, przepłynęliśmy
26 000 Mm. Dnia 22 stycznia pokonaliśmy legendarny przylądek Horn. Byliśmy tam 15 jednostką polską w historii żeglarstwa polskiego.
Wiosną oraz jesienią 2000 roku szkoła zorganizowała młodym ludziom,
w tym również niepełnosprawnym, rejsy śladami kultury europejskiej i chrześcijańskiej w basenie Morza Śródziemnego. W poszczególnych etapach rejsu
uczestniczyło w sumie ok. 100 młodych żeglarzy. Żeglarsko połączyliśmy
Rzym z Jerozolimą, Konstantynopol z Synajem. Inicjatywa Chrześcijańskiej
Szkoły pod Żaglami spotkała się z zainteresowaniem i aprobatą Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież przyjął nas na prywatnej audiencji i wysłuchał
z uwagą naszej relacji.
Po drugim wielkim rejsie postanowiliśmy rozszerzyć jeszcze bardziej naszą działalność. Brakowało nam do tego „Bazy”. Spotkałem się z moim kolegą
ks. Stasiem, który był proboszczem w Chorwacji na wyspie Iż. Przedstawiłem
mu nasze problemy, a on mi na to: „To się dobrze składa, bo w sąsiedztwie jest
stara, nieużywana od 50 lat plebania. Przebudowaliśmy ją gruntownie i zorganizowaliśmy tam ośrodek. Odbywają się tam obozy żeglarskie, a wszyscy instruktorzy pracują społecznie – czasem dostają kieszonkowe. Część kosztów
pokrywa młodzież, a poza tym musimy szukać sponsorów”.
Ze Szkołą pod Żaglami związany jest jacht Strażnik Poranka, który
ma ciekawą historię. Był to jacht pułkownika Kuklińskiego, skonfiskowany
mu wraz całym jego majątkiem z chwilą, kiedy ogłoszono go zdrajcą. Kiedy
płk. Kukliński w maju 1997 roku otrzymał honorowe obywatelstwo miasta
Gdańska, jacht został mu zwrócony, po uprzednim (dodać należy – bardzo
niedbałym) remoncie. Jacht ten, stojąc na cumach, zatonął. Po jakimś czasie
został wyciągnięty i wystawiony na sprzedaż. Tylko nikt nie chciał tego jachtu kupić. Chrześcijańska Szkoła pod Żaglami ten jacht kupiła. Wprawdzie
znakomicie przeliczyliśmy się z kosztami remontu, ale jacht jest i pod nazwą
Strażnik Poranka pływa. Został szkole podarowany później przez pułkownika
Kuklińskiego, a kwota, którą za niego zapłaciliśmy, dała początek fundacji
na rzecz ludzi, którzy byli ofiarami stanu wojennego. Ośrodek na wyspie Iż
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działa nadal. Prowadzimy szkolenia na 2 dużych i 4 małych łódkach. Dzięki
wsparciu wielu ludzi i instytucji realizujemy programy edukacyjne i wychowawcze młodego narybku żeglarskiego.”
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Bruno Salcewicz urodził się
70 lat temu, a 60 lat temu po
raz pierwszy zobaczył (choć
właściwie najpierw usłyszał)
morze. A było to w miejscowości Bulduri, niedaleko Rygi.
I Bruno zakochał się w słonawej wodzie bez opamiętania.
Wcześnie jak na ten wiek i co
ciekawsze – ta miłość trwa
do dziś, chociaż w jego długim życiu zdarzały się i inne,
również miłosne, przygody.
W roku 1959, po odbyciu
w Ustce teoretycznego kursu
na stopień żeglarza i zakończeniu prac przy adaptacji drewnianego kutra rybackiego na jacht, Bruno stał się członkiem załogi tego jachtu w rejsie do Kołobrzegu, do którego nigdy nie dopłynęli. Na wysokości Darłowa, na pełnym
morzu zostali aresztowani przez jednostkę WOP i wylądowali w koszalińskim
areszcie jako podejrzani o kradzież jachtu i próbę ucieczki na Bornholm. Jakoś się wytłumaczyli już przed wysokim sądem w Słupsku.
Po ukończeniu szkoły podstawowej Bruno zdaje egzaminy do PSM
w Gdyni. Niestety, nie zostaje przyjęty. Powód? Powiększone migdałki!
W międzyczasie następuje reorganizacja szkolnictwa morskiego i Państwowa
Szkoła Morska staje się szkołą policealną. Nowe podejście ale tym razem
Bruno musiał zrezygnować ze swoich marzeń już w Słupsku. Powód? Gruźlica! W kamasze nie idzie, bo dostał kategorię zdrowia D, a takich do wojska
nie biorą. Musztrę zaliczył na parowcu Kolno. Pasażerki zaliczał na promie
Gryf, knedliki popijał piwem na statkach Československiej Námořní Plavby,
ale to było już później.
Całe szczęście, że tak określony stan zdrowia w wojskowej książeczce nie
był przeszkodą w przyjęciu do pracy w PŻM. Był rok 1963. Nie obyło się bez
fortelu, ale liczyło się to, że Bruno S. został już „przeniesiony do rezerwy bez
odbywania służby wojskowej”.
Zaocznej nauki na Wydziale Nawigacyjnym w gdyńskiej PSM-ce nie dało
się połączyć z pracą na statku, dlatego Bruno bierze urlop bezpłatny i kontynuuje naukę w trybie dziennym, w reaktywowanej rok wczesniej Państwowej
Szkole Morskiej w Szczecinie. Kategoria zdrowia D zwalnia od zajęć na Studium Wojskowym, ale nie ułatwia życia. Zaczyna obowiązywać przepis, że
każdy absolwent PSM musi posiadać oficerski stopień wojskowy. Następuje
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skreślenie z listy słuchaczy, powrót do PŻM, znowu powrót do szkoły, jeszcze
jedno skreślenie, znowu powrót i wreszcie wszystko kończy się szczęśliwie.
W owym czasie w szczecińskiej PSM był Jacht Klub, a w nim kilka pełnomorskich jachtów, w tym słynny Polonez, którego Bruno S. polubił wyjątkowo. Pływając na statkach handlowych, cały czas śledził jego losy, ale
w decydujących momentach dla tego jachtu, Bruno znajdował się daleko od
kraju. Wreszcie gdzieś w roku 1994, kiedy sytuacja własnościowa jachtu była
wyklarowana, nadarzyła się okazja, żeby kupić goły kadłub, bo tyle z dzielnego Poloneza zostało. Dziś słynny Polonez pływa i cieszy oko swoją nową
sylwetką. Może szkoda, że nie przywrócono mu pierwotnego wyglądu, ale
dobrze, że nadal powiewa na nim biało-czerwona bandera, co zawdzięczamy właśnie uporowi kapitana Bruno i pieniądzom aktualnego warszawskiego
właściciela jachtu, o którym trzeba wspomnieć, że ze względu na brak czasu, sam mało korzysta z jachtu, ale udostępnia go młodzieży wymagającej
specjalnej opieki. Zajęcia terapeutyczne i resocjalizacyjne prowadzi pedagog
i żeglarka Helena – prywatnie żona Bruno Salcewicza, która ma za sobą dwukrotne przejście Atlantyku na katamaranie Wyspa Szczęśliwych Dzieci, stanowiąc 50% załogi, nie licząc małego zoo.
Rok 1982 okazał się dla Bruno szczególnie ważny. Rozpoczął wtedy
pracę na algierskich gazowcach i został „wyselekcjonowany” przez kapitana Kazimierza Kubę Jaworskiego do regatowej załogi jachtu Stormvogel, na
regaty Middle Sea Race. Znajomość z Jaworskim i uznanie utytułowanego
żeglarza miały dla Salcewicza również negatywne skutki. Kiedy Bruno kupił
w Szwecji regatowy jacht klasy jednej tony, to pierwszą rzeczą po samotnym
przypłynięciu z Ystad do Świnoujścia była chęć usłyszenia opinii o jachcie od
swojego przyjaciela Kuby Jaworskiego. Po dokładnym obejrzeniu jachtu Kuba
zasiadł w mesie, zapytał świeżo upieczonego armatora, czy może zapalić, na
co wyjątkowo uzyskał zgodę, a potem powoli wycedził, że jacht bardzo mu
się podoba. Z tej radości i Bruno sięgnął po papierosa, chociaż absolutnie nie
powinien był palić. W czasie kolejnych lat Kuba Jaworski wielokrotnie stawał
za sterem Mista podczas lokalnych regat, co z pewnością podnosiło ich rangę.
Można powiedzieć, że Bruno po długiej przerwie przywrócił Kubę Jaworskiego żeglarstwu. Teraz pozostają tylko wspomnienia.
Czas przeszły, czas miniony. Urozmaicony, ale nie w pełni wykorzystany.
Bruno Salcewicz jest członkiem Bractwa Wybrzeża Mesa Kaprów Polskich
z cyfrą 85. W regionalnej Mesie Szczecińskiej od kilku kadencji pełni funkcję
skryby. Za swoje starania, uwieńczone sukcesem przy przywracaniu Poloneza
do życia, został odznaczony Medalem Bractwa. Bruno Salcewicz jest również
aktywnym członkiem szczecińskiego Klubu Kapitanów Jachtowych. Pisuje
do regionalnej i ogólnokrajowej prasy na tematy żeglarskie. Za zbiór 10 opowiadań z cyklu morskich opowieści pt. Pod żaglami i na gazie otrzymał I na-
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grodę w konkursie literackim ludzi morza, zorganizowanym przez Fundację
Pro Publico Mare. Aktualnie Bruno stara się przywrócić do życia inny jacht
– 23-metrowy maxi racer, jacht, jakiego nie było i nie ma pod polską banderą
– tak twierdzi starszy pan, młody duchem, Bruno Salcewicz.
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Jako że Mesą Kaprów Polskich się zwiemy, a i zwyczajem całego Hermandad de
la Costa – dawnych tradycji
żeglarskich jest kultywowanie, z onych to czasów gdy na
drewnianych statkach pływali
twardzi jak żelazo marynarze
– pozwólcie Bracia Prześwietni iż czasy wspaniałej
Viktorii Oliwskiej wspominając w niegdysiejszym języku
dzielnych Kaprów Gdańskich
curriculum moje Wać Panom
przedłożę.
Primo – urodzonym jest w Gdańsku-Oliwie 11 września 1947 roku;
Secundo – Ojciec Tadeusz – herbem Prus II się pieczętujący; herb nasz,
jeden ze starszych polskich klejnotów rycerskich (w źródłach pisanych pojawia się już w 1401 r.), nadany został gdzieś w Łokietkowych czasach trzem
braciom z Prusów (nie Prusaków, broń Boże! Prusy – lud mazurski – jam ci
to!) się wywodzącym, za ich wielkie przewagi w walkach przeciw Krzyżakom, dla Polskiej Korony poczynione…
Tertio - Matka moja – Jadwiga ze Strzeleckich herbu Oksza (najstarsza
znana pieczęć herbu tegoż – z 1320 r. pochodzi) – Dziadek mój ze strony Matki wywodzi się od Pawła Edmunda Strzeleckiego.
Już te powyższe 3 punkty pokazują, że skoro Gdańsk, Mazury i Paweł
Edmund – tom na dalekie żeglowanie skazan był nie tylko od urodzenia, ale
wręcz od pokoleń.
Gdyby zaś i tego było mało, to Babcia moja ze strony Matki urodzona
była w Krasnojarsku – w zesłanej na Sybir, po Powstaniu Styczniowym, rodzinie Kaczkowskich herbu Prus I (sic!) i wraz ze swym Ojcem Wincentym
przez Bajkał, Mandżurię, Kaukaz, Morze Kaspijskie i Morze Czarne – do
Polski jako osiemnastolatka peregrynowała…
Dziad zaś jej przyszłego męża Stefana – brat rodzony Pawła Edmunda, po
Powstaniu Listopadowym, miast jak Paweł Edmund do Anglii przed moskalem uciekać, kibitką na kilkupokoleniowe „wywczasy”, ku dalekim wschodnim stronom, w kajdanach, podążył…
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Fatum zaś dalekich podróży w rodzinie naszej i dziadkowi memu tak dalece ciążyło, że w styczniu 1945 r. nic nikomu nie powiedziawszy, za Ural
„wyjechał” i rok później zgodnie z pieśnią „gdie tak wolno (z)dycha czeławiek” – w tzw. filtracyjnym łagrze w Kizielu zamęczony został.
A jakiekolwiek wiadomości o Nim dopiero kilka lat temu, dzięki „Karcie”
udało mi się odnaleźć…
Przy takich determinantach po prostu nie miałem innych szans i mimo
dość długiego „szlabanu” – a może właśnie na przekór niemu, w świat ruszyć
musiałem! A że w akowskiej rodzinie na Conradzie Korzeniowskim od niemowlęctwa, z mlekiem Matki chowany byłem – Morze stało mi się nie tylko
oknem, ale wręcz bramą na świat!
Pierwszym mym wodniackim wychowawcą, Nauczycielem, a i Przyjacielem był Żołnierz z 20 roku – niezapomniany Staszek Gabryszewski z Warszawskiego Klubu Wodniaków – PTTK. Tam żem pod pierwszą mą Banderą
kajakiem na Mazury ruszył, potem rzeką Bug z Drohiczyna do Stołecznegom
Grodu peregrynował i wielem jeszcze innych eskapad na eskimoski wzór odbywał.
A gdym okręcik mały, acz zacny (P-7 zwany) w czarter ajendował, to
rychło do świadomości przyszedłem, iż nie eskimoska, a raczej kaperska krew
w żyłach moich płynie (boć i przecież pod Oliwą urodzon jestem). Sprawa się
tedy przesądziła i odwrotu nijakiego być już nie mogło!
Takoż stopień żeglarza w Boszkowie, trochę morza i zaraz potem kurs
na sternika w Jastarni – pod Kapitanem Włodkiem Jacewiczem. W czasach
owych, już soli Bałtyckiej zasmakowawszy, owóż patentum sternika z tzw.
„pełnymi uprawnieniami morskimi” zdobyłem i „w pełni wykwalifikowanym
marynarzem” się stawszy, za dalekimi horyzonty uganiać się począłem… Zaruski, Dar Opola, Volkboaty, harcerska Zjawa IV, Zawisza… – i uczenie się na
pamięć tablic… okulistycznych! Lekka bowiem krótkowzroczność i noszenie
okularów – intelektum mi wprawdzie na gębie dodawały, ale zaś do ówczesnej PSM-ki drogę skutecznie blokowały. A dla mnie nic już, tylko Morska
nawigacja do Lubeki… i dalej, w planach życia się nie liczyło…
Wiedząc jednak, iż przezorny nawigator powinien mieć plan awaryjny, by
zawsze w miarę cało nawę swą z rozmaitych srogich terminów móc wyprowadzić i zamierzony port osiągnąć – na wypadek gdyby komisja lekarska od
wymarzonej Szkoły odegnać mnie miała, postanowiłem do zawodu żeglującego reportera się skrycie sposobić – tak, by daleka żegluga, mimo „ślepoty”,
mogła się stać mym zawodem bądź częścią jego chociaż.
Tak też i stało się. Jako „ślepawiec” (-1,5 dioptrii) nie spełniałem wymagań dla studentów Szkoły Morskiej, więc jurysdyczne studia na Warszawskim
Uniwersytecie ukończyłem i jako żurnalista w świat ruszyłem. Jako że z fotografią takoż całkiem biegle już sobie radziłem, w telewizyji za asystenta
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operatora filmowego się nająłem, aby do władania kamerą się przysposobić
i onąż - drogę na Morza sobie utorować. Tako też i (nie licząc ciągłych, drobniejszych po Bałtyku harcowań) pod żaglami Zawiszy – korabia sławnego,
wpierw ku dalekiej Szkocji, a rok później, w okrutnych jesiennych sztormach,
ku brzegom Czarnego Lądu – kamerą swą jako mieczem drogę sobie „wyrąbywałem”…
Chcąc poznać prawdziwą gorycz soli przedwiecznego Morza, pracę zwykłych oraczy jego – bałtyckich rybaków postanowiłem sfilmować. Zimą tedy
srogą, na jednym z typowych „żółtków”, czyli 17-metrowych kutrów z Ustki,
w pogoń za rybą ruszaliśmy w lutym i marcu, jeśli pomnę – 75 roku. Zgrabny
filmik się z tego ukręcił i zdobywszy nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Morskich w Szczecinie – zawodowo morskiego splendoru mi
przyczynił, a i furtki na morze nieco szerzej uchylić pozwolił…
Z czasem i na drugą stronę Wielkiej Wody z kamerą swą dotarłem na
wielki zlot „ptaków oceanów” – Operacją Żagiel zwany, podówczas na cześć
dwóchsetlecia wolnych Stanów Ameryki Północnej w porcie nowojorskim
poczyniony…
Po onej Operacyi zaś, z Nowego Jorku rzeką Hudson ku Wielkim Jeziorom Amerykańskim, pod znamienitym kapitanem Ryszardem Książyńskim
– nawą, prześwietnym imieniem Brata Leonida Teligi (9) ochrzczoną peregrynowalim, przez one Jeziora ku miastu Chicago nawigując… i kamerą mą
rozmaite obrazy ruchome przy tem czyniąc…
I tak zleciało mi do dziś. W sumie będzie już lat ponad czterdzieści, jak to
się po świecie z kamerą i taśmami włóczę, a ciekawym morza, obcych krain
i przygód telewidzom, jako i czytelnikom dalekie strony i uciekający horyzont
przybliżam.
Takoż i przez Gdynię, Szczecin, czy Witowo Radio podczas peregrynacyj
mych, chybam się też i potomstwa nielicznego dorobił. Pierworodna ma córka
Karolina na drugie ma Atlanta, gdyż o tym, iż zamierza się na tym świecie
pojawić, gdzieś między Bermudą a Azorami wieść na falach pośrednich mi
przekazano, gdym pod znamienitym Bratem Kubą (cyfra 23) po OSTAR 80
i Jego tam wielkich przewagach – jesienią i zimą Anno Domini 1980 Północny Atlantyk na Spanielu 2 w drodze ku domowi przemierzał.
Zrobiwszy film i książkę o peregrynacyji onej, a i splendorów rozmaitych
za nie po festiwalach różnych zebrawszy, małymi rejsami i ściganctwem się
nie kontentując, znów za Morzem tęskniący, 1983 roku na korabiu przesławnym Darem Młodzieży zwanym, ku dalekim brzegom Cesarstwa Nipponu ruszyłem, by po drodze nie tylko „zwierciadło Morza” z bliska oglądać, ale i…
„pierwszy oddech Wschodu” własnemi nozdrzami smakować.
Serial z tego wcale zgrabny pięciu filmów ukręciłem – jako się młódź pod
wielkimi żaglami przez trzy oceany i mórz kilkoro na przyszłe życie poczciwe
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sposobi. Książkę takoż Bóg napisać, a i wydać (choć po paru latach „szlabanu”) pozwolił.
Zowie się ona W poszukiwaniu Conrada.
Jasnym więc już było, iż jeśliby i Syna Bóg dał mi spłodzić kiedyś – to
jedno tylko imię dla niego mieć będę…
Nie tylko jednak samą nawigacyją i filmowaniem ku chwale wszechwiecznego Morza, a i ludzi na Nim et laborem się kontentowałem. Kiedym
z przyczyn najrozmaitszych na „biczu” z dala od morza pozostawać musiał,
nie tylkom ku jeziorom ster i żagle swoje kierował, ale i ku krzewieniu a upowszechnianiu tradycji i kultury morskiej siły swe obracałem – na pokładzie
słynnej fregaty Darem Pomorza zwanej, fabularny historyczny film o szantach
i ich historii poczyniłem. A że ten po świecie szeroką sławą się cieszył, ku
scenie i teatrum muzycznemu skłaniać się począłem.
Tako też w szczególności nie jeden, Morskiey Pieśni i Schanties Festiwal
organizacyją i reżyseryją swą poczyniłem. Jako to dwakroć w Stołecznym
Grodzie, gdzie je „Złotym Kurem” zwano. Alibo, też w porcie naszym sławnym, Gdyni, ku Chwale Dni Morza in A.D. 1986, a i 1987 dane.
Wspomnieć może i wypada – do bicia Guinnessa recordum żeglarskiey
śpiewającey braci namówienie i ku victoryi ich z pieśnią Shennandoach na
ustach poprowadzenie Anno Domini 1986.
Lubo też Morskiego Musicalum in fammossimo Teatrum Musicum w zacnym porcie Gdyni pod titulum Zażaglenie do losu – ku wielkiemu ukontentowaniu tak szlachetnych Panów Navigatorów, jak i gawiedzi licznie przybyłej,
podług pióra mego i pod moją komendą danie przypomnieć się tu godzi.
Powyższymi sukcesy tak się zaś rozzuchwaliłem, że w latach następnych
porwać się na podstawy ustroju socjalizmem zwanego poważyłem – i privatne teatrum morskie Shennandoach zwane założyłem. Chcąc godnie onoż
w reyestra magistrackie wpisać, rękę swą do upadku władzym dołożył, bowiem w tamecznych realiach takież factum przed obliczem swym mając,
snadnie władza ona zwaryować musiała – w Wydziale Handlu i Usług – rejestr mi jako – „Shennandoach – usługi kulturalne” proponując, gdzieś między „szewstwem”, a „terakoty układaniem”…
Jam na to dictum operę napisał i z 60 luda na pokładzie, w kraj zagonem
ruszyłem, w krąg radość i ukontentowanie czyniąc – pierwszą w świecie seks
operę Shennandoach tłumnie przybywającym prezentując. Sława igrców naszych, z dzielną załogą moją tak się wkrótce rozeszła, że posły zagraniczne
zaczęły przybywać, na zachodnie sceny nas prosząc.
Takoż Anno Domini 1988, pod Banderą Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego i PZŻ-tu – westward ruszyliśmy, a po licznych scenach
od West Berlina po srogie wybrzeża strasznej zatoki – Biscajami zwanej –
w krąg victoryą, cieszyć się nam Neptunus łaskawy pozwalał, by wreszcie
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w starym Galów grodzie Concarneau zwanym Złoty Medal nam zdobyć dopomógł na Internationalis Folk Teatrum Festivalum.
Do kraju zaś sterując, znów liczne spectaculum dawaliśmy, aż w Lubece i Trawemunde dla Ziomkostw Pomorskich z okrutnym sukcesem concerto
dalim.
Frasunek tym takowy PRL-owym władzom sprawilim, wściekłość ich okrutną, za collaboratio z imperialistyczną Czają alibo inną Hubką budząc, że
nim nas ciupasem do kraju zwinąć zdążyli, sam Wielki Generał w prasowych
organach wypowiedzieć się postanowił – że „może i ku porozumieniu z niemieckimi sąsiady czas by już…”. No i się zaczęło – rok nie minął… Ale to już
inna sprawa.
Jam tymczasem ku Patagonii i Ziemi Ognistej się puścił, gdzie jako reżyser i skipper się arendowałem, by filmy z owych egzotycznych stron czyniąc,
po tamecznych wodach okrutną sławą, wśród żeglarskiej braci się cieszących,
żeglugi posmakować.
Wśród kanałów i fiordów fuegiańskich nader ostrożnie nawigując, przez
rok z połową, pomiędzy skały, tormientas i pustaciami Tierra del Fuego, od
wyspy do wyspy, z zatoki do zatoki – kolejnych siedem dokumentalnych obrazów ruchomych poczyniłem, w całość serialem dziś zwaną je układając.
Seria ona, o historii żeglugi w tych srogich rejonach, o Groźnym Cape
Hornie, o życiu i kulturze ich rdzennych mieszkańców, jako i o spustoszeniach dłonią białych poczynionych, ale i o przemożnej sile tamtejszej przyrody traktująca – w sam raz na wielką 500 rocznicę Kolumbowych dokonań
– niewesołą refleksyją się stała. Tako też i wystawę dagerotypii mych na premierę filmów nagotowiłem i w zacnym Museo Etnografico w stolicy ją wystawiłem.
Teksty takoż uczone, a i pięknie stylizowane poczyniłem, aby wraz z fotografiami jako album wydać, aliści sponsora na srogie ekspensa znaleźć, jak
dotąd nie mogąc w kufrze mym na lepsze czasy całość ukryłem, sam zaś za
bary z losem się wziąwszy, siedlisko rodowe dla przyszłych pokoleń wśród
lasów, nad jeziorem czynić począłem...
Syn mój Konrad w kilka lat później na świat przyszedł, gdym dom zacny z drewna żywicznego własnymi rękami stawiać kończył. A jako żem tym
razem, chwilowo znów na „biczu”, przebywał i ciesiółką miast nawigacyją
się trudnił, przeto pod ręką imienia żadnego od Oceanu nie mając – jedynie
Konrad dać mu mogłem.
W on że czas – i to na lądzie najsroższe mnie chyba termina dopadły, gdy
przez lat sześć z okładem o los Syna swego przed trybunały twardo stawać
musiałem… Bóg jednak dopomógł i chłopaka na uczciwego i wiernego Banderze żeglarza chowam. Żagli mu, wioseł ni lin nie wzbraniam, a i przykładu
Braci znamienitych nie szczędzę…
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Dziś, gdy ma On już lat bez mała piętnaście, na Optymistach żeglował
i medale tudzież puchary dobywał, wielokroć też morza z pokładu wąchał, mil
morskich ponad tysiąc już w książeczce swej uzbierawszy.
Plany też o dalekich żeglarskich wyprawach mamy już wspólne, do dzielnej drużyny Wikingów przystawszy. Ich snekkarem, któremu skipperować
mam honor, przez Europę, a może i dalej puścić się wraz niemi zamierzamy.
A że Oceany i Kontynenty dalekie nas wzywać nie przestają – szalone, acz
rozważne plany w głowach naszych roić się nie przestają
…I jak szanta stara rzecze: „gdy wrócimy, opowiemy Wam”…
Ogółem mil morskich podczas rozlicznych peregrynacyj moich przebyłem
grubo ponad 50 tysięcy. A krom doświadczenia i pokory wielkiej dla Sił Natury, wszechwieczne Morze dało mi też niezliczoną ilość chwil prawdziwego
szczęścia, a twórczości mej dobrze ponad półtora dziesiątki grand - prix’ów,
nagród pierwszych i drugich, a co najważniejsze – tych nie od szlachetnego
jury, a od publicum – co najsłodszą radością serce twórcy napełnia!
Umiłowanie me gorące dla Wielkiego Przewodnika w życiu moim – Josefa Conrada Korzeniowskiego los łaskawy takoż szczęśliwie mi nagrodził
laureatem Conradów za 2007 rok skromną mą osobę czyniąc!
W Bractwie zaś Naszym, przywilejami dwu Gwiazd czerwonych, jednej
białej, a i Medalem Bractwa się chlubię.
A.R.(86)
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Andrzej Kaszyński – jachtowy kapitan żeglugi wielkiej,
instruktor żeglarstwa, kapitan
motorowodny, sternik lodowy odznaczony 2 gwiazdami
białymi, 2 gwiazdami czerwonymi i medalem Bractwa
– urodził się w Łodzi w roku
1923. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej (doktor nauk
technicznych). Był pracownikiem naukowo-badawczym
od dyplomu w roku 1950 do
przejścia na emeryturę w roku
1988. W ostatnim okresie
pracy pracował jako docent
w Instytucie Włókien Chemicznych w Łodzi.
Żeglarstwo zaczął uprawiać jeszcze przed wojną (sternik śródlądowy
– sierpień 1939 r.). W 1945 r. po zapisaniu się na studia na Politechnice Gdańskiej natychmiast został członkiem zarządu Akademickiego Związku Morskiego.
Pierwsze pływania na prawdziwym jachcie morskim odbył już we wrześniu i październiku 1945 r. Zimą 1945/46 szkolił na kursach i brał udział
w remontowaniu przydzielonych jachtów poniemieckich. Latem 1946 roku
był jednym z organizatorów pierwszego po wojnie obozu żeglarskiego w Jastarni, gdzie pełnił zaszczytną funkcję bosmana na – początkowo jedynym
– jachcie AZM-u (dla 100 kursantów).
Po obozie, mając tylko klubowe upoważnienie, poprowadził dwa rejsy
morskie. W 1945 r. zapisał się, kontynuując zamiłowanie do harcerstwa, do
Akademickiego Kręgu Starszoharcerskiego, który po rozgonieniu organizacji
starszoharcerskich przekształcił się w Klub Morski „Wodnik”. Przydzielone
trzy jachty poniemieckie członkowie „Wodnika” wyremontowali własnymi
siłami, co umożliwiło organizowanie obozów i pływań morskich. Andrzej
– wtedy już sternik morski – prowadził stale jeden z tych jachtów w czasie
trzech kolejnych obozów żeglarskich, których był organizatorem i KWŻ-em.
W roku 1948 jako I oficer wziął udział w pierwszym rejsie morskim klubu
„Wodnik”. Następne pływania, na Włóczędze, pozwoliły na zebranie stażu
wymaganego do zdawania na kapitana (w 1950 roku). W 1949 roku po szkoleniu zorganizowanym przez GKKF obozie w Jastarni uzyskał patent instruktora żeglarstwa morskiego.
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Po wielokrotnych przymusowych reorganizacjach członkowie klubu
„Wodnik” zostali członkami Klubu Ligi Morskiej w Gdyni.
Andrzej po ukończeniu studiów dostaje nakaz pracy w Łodzi. Żeni się
z Janiną Rakowską, również bardzo znaną żeglarką, współorganizatorką klubu
„Wodnik” (od 1958 r. kapitan morski, instruktor żeglarstwa i sędzia I klasy).
Janka ma na swoim koncie wiele znaczących rejsów, w tym rejsy z całkowicie
kobiecą załogą. Mają jednego syna – również Andrzeja.
Mieszkając w Łodzi, nawiązuje współpracę z Klubem Sportów Wodnych
przy Lidze Morskiej. Dalsze reorganizacje spowodowały zmianę LM na LPŻ
i wreszcie na LOK. W 1959 r. zorganizował i również poprowadził pierwszy
rejs morski łódzkiego KSW na s/y Chrobrym do Szkocji i na Hebrydy.
Jako członek, a okresowo przewodniczący Rady Klubu, działał w komitecie budowy jachtu Boruta i poprowadził na nim dziewiczy rejs do Francji
i Anglii. Potem prowadził Borutę jeszcze w następnych ośmiu rejsach. Od
1956 r. jest honorowym członkiem KSW, a obecnie również członkiem zarządu klubu.
W 68 rejsach przepłynął prawie 80 tys. Mm. Brał udział w Operation Sail
w latach 1972,1974 (medal), 1975. Prowadził rejsy morskie na jachtach mających od 9 do 24 metrów długości, po akwenach od Haparandy i Narwiku do
Wysp Kanaryjskich i od Hebrydów do Rodos. W 2001 r. Mesa Kaprów Polskich Bractwa Wybrzeża w porozumieniu z PZŻ oceniała jachtowych kapitanów żeglugi wielkiej na podstawie sumarycznej oceny prowadzonych przez
nich rejsów. Wytypowano najlepszych polskich kapitanów XX wieku. Wśród
nich Andrzej umieszczony został na dziesiątym miejscu.
W 1951 r. w miejsce rozwiązanego Polskiego Związku Żeglarskiego zostaje wiceprzewodniczącym Sekcji Żeglarstwa WKKF w Łodzi oraz członkiem Komisji Morskiej GKKF.
W okresie od wojny do 1956 roku jako żeglarz i działacz żeglarski był
tak czynny, że Włodzimierz Głowacki w swojej Historii żeglarstwa polskiego (t. II do 1956 r.) wymienia go 9 razy, a na pierwszym sejmiku reaktywowanego PZŻ jako jeden z pierwszych otrzymał Honorową Odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego. W 1957 r. Zarząd PZŻ powołał go
do Głównej Komisji Szkolenia, której był przewodniczącym do 1974 roku.
W tych latach był równocześnie członkiem Zarządu, a okresowo nawet członkiem Prezydium PZŻ. Za działalność w tym okresie otrzymał Srebrny i Złoty
Krzyż Zasługi; Odznaki: Zasłużonego Pracownika Morza (złota), Honorową
Odznakę PTTK (złotą), Zasłużonego Działacza LOK, Zasłużonego Działacza Turystyki, 100 lat Sportu Polskiego oraz medale 50- i 60-lecia PZŻ. Po
roku 1974 przez dwie kadencje był członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej
PZŻ, przez jedną kadencję ponownie był członkiem Głównej Komisji Szkole-
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nia, a w 1995 r. do chwili obecnej pełni funkcję wiceprzewodniczącego Sądu
Związkowego PZŻ.
Przez około dwudzieścia lat był członkiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej PZŻ na stopnie kapitańskie. Parokrotnie reprezentował Polskę w ISSA
(Międzynarodowe Zrzeszenie Szkół Żeglarskich). W 1973 r. był członkiem
Międzynarodowego Komitetu Doradczego STA i udało mu się wtedy wywalczyć Op.Sail w 1974 r. do Gdyni.
Brał udział w szkoleniu teoretycznym i praktycznym na stopnie morskie,
zamieszczał liczne artykuły na te tematy w „Żaglach”, „Morzu”, „Świecie
Żagli”, recenzował podręczniki żeglarskie.
Zarząd główny PZŻ, oceniając działalność Andrzeja Kaszyńskiego, nadał
mu w końcu roku 2000 medal i odznakę „Za szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”.
Wobec intensywnej działalności w centralnych organach PZŻ działalność
w łódzkich władzach żeglarskich musiała być nieco ograniczona. Mimo to
w latach 1978–81 i 1984–86 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Łódzkiego OZŻ, a od roku 2000 jest ponownie jej członkiem.
Zainicjował powstanie Koła Seniorów ŁOZŻ i od początku (1995 r.) jest
jego przewodniczącym. Za działalność w żeglarstwie łódzkim otrzymał medale z okazji 25- i 50-lecia ŁOZŻ.
Zamiłowaniem do żeglarstwa zaraził dwa następne pokolenia Kaszyńskich.
W październiku 2002 r. został uhonorowany Medalem Bractwa Wybrzeża.
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Marynarz zawodowy, żeglarz
i popularyzator spraw morskich, otrzymał 3 gwiazdy
białe, 2 gwiazdy czerwone,
topór.
Andrzej Drapella posiada niewątpliwie krew bardziej słoną niż znakomita
większość obywateli naszego
kraju. Zawartość wody morskiej jest w niej z pewnością
dominująca. Nie wiadomo,
skąd się to wzięło, ponieważ
Andrzej urodził się daleko
od morza, bo w Katowicach
(w roku 1929). Ojciec – Juliusz Drapella – generał dywizji Wojska Polskiego, dowódca 27 Dywizji Piechoty, matka Maria ze Steckich była nauczycielką. W 1935 r. ojciec Juliusz
Drapella został przeniesiony wraz rodziną do Kowla, skąd w 1939 r. wyruszył na wojnę. Po wkroczeniu wojsk sowieckich na tereny polskie, w obawie
przed represjami, matka wraz z Andrzejem uciekła do Baranowicz, a stamtąd
do rodziny w Kaliszu. Po przyłączeniu Kalisza do III Rzeszy rodzina została
wysiedlona i zamieszkała u rodziny ojca w Tarnowie, gdzie w latach 1941-45
Andrzej ukończył szkołę powszechną.
W 1944 r. wstąpił do Armii Krajowej (nosił pseudonim Radwan, od rodowego herbu matki). Należał do plutonu osłony nasłuchu oraz pełnił funkcję
łącznika. W 1946 r. uzyskał w gimnazjum w Opolu małą maturę i rozpoczął
naukę w Liceum Matematyczno-Fizycznym im. M. Kopernika. Zrezygnował
z liceum we wrześniu 1947 r., kiedy to pomyślnie zdał egzamin do Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie, na Wydział Nawigacyjny.
W czasie praktyki na Darze Pomorza został na polecenie Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wyokrętowany i tym samym relegowany ze szkoły.
Zatrudnił się w Szczecińskiej Żegludze Przybrzeżnej jako starszy marynarz.
W wyniku interwencji dyrekcji SŻP uzyskał zezwolenie na ukończenie Szkoły Morskiej i w październiku 1950 r. otrzymał dyplom WN nr 7/II/50. Zamustrował na Dar Pomorza jako instruktor. Następnie pracował jako starszy
marynarz na m/s Batory i III oficer na s/s Marchlewski.
Po powrocie z kolejnego rejsu na s/s Marchlewski do Gdańska
(17.11.1951r.) został zdjęty ze statku przez funkcjonariuszy UBP, aresztowany, oskarżony o nieujawnienie informacji o zamierzonym uprowadzeniu
statku Panna Wodna do Szwecji oraz osadzony w areszcie, gdzie przebywał
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w jednej celi z kmdr. por. Zbigniewem Przybyszewskim (skazanym na karę
śmierci i straconym). Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku
Andrzej zostaje skazany na karę 3 lat więzienia, którą początkowo odbywa
w więzieniu gdańskim, a następnie w obozie pracy – kopalni węgla „Walenty-Wawel” w Rudzie Śląskiej (nr więzienny 994) jako ładowacz na filarach
i chodnikach.
Po wyjściu na wolność w czerwcu 1953 r. nie otrzymał zezwolenia na
podjęcie pracy w Polskiej Marynarce Handlowej. Pracował jako brygadzista
na budowie kombinatu Nowa Huta, równocześnie studiując na Wydziale Budownictwa Przemysłowego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej Politechniki
Krakowskiej, a następnie pracował jako projektant w Wojewódzkim Biurze
Projektów w Krakowie.
W październiku 1956 r. powrócił na wybrzeże, gdzie krótko pracował
w Gdańskim Urzędzie Morskim na stanowisku inspektora ds. nawigacyjnych.
Po orzeczeniu Komisji Weryfikacyjnej Marynarzy i Rybaków Dalekomorskich Ministerstwa Żeglugi, stwierdzającym, iż „nie istnieją przeszkody
w zatrudnieniu ob. Drapelli Andrzeja na statkach PMH i na statkach rybołówstwa dalekomorskiego”, mógł rozpocząć starania o ponowne zatrudnienie
w polskiej flocie morskiej. Został przyjęty do pracy na stanowisko as. pokładowego. W kolejnych latach uzyskiwał wyższe dyplomy oficerskie i awansował na kolejne, wyższe stanowiska. Dyplom porucznika ż.m. otrzymał
6.10.1960r., kpt.ż.m. – 22.05.1963 r., kpt.ż.w. – 29.10.1964 r.
Już na pierwszym swoim statku, a był to wysłużony 24-letni parowiec Kiliński, tak zorganizował pracę załogi, że zajął pierwsze miejsce (na 350 statków) we współzawodnictwie Polskiej Marynarki Handlowej. Statek nie miał
klimatyzacji, a kursował do Zatoki Perskiej po najgorętszych wodach świata.
Pływał na drobnicowcach, semikontenerowcach, na liniach północnoi południowoamerykańskich, zachodnioafrykańskich, śródziemnomorskich,
dalekowschodnich i na Zatoce Perskiej. Dwukrotnie otwierał nowe linie żeglugowe PLO – był oficerem na Świdnicy, gdy rozpoczynano w 1961 r. żeglugę na linii zachodnioafrykańskiej, i kapitanem statku Hel inaugurującego
ekspresową linię dalekowschodnią do Japonii. Dowodził m/s Chełmoński
w podróżach dookoła świata. Brał udział w dwóch wyprawach naukowo-badawczych na Antarktydę i w trzech na Spitsbergen.
Armatorzy polscy i obcy doceniali jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, delegując go na armatorski nadzór budowanych statków. W 1960
r. jako oficer nadzorował budowę drobnicowca m/s Sanok w duńskiej stoczni w Aalborgu. W latach 1969-70 w duńskiej stoczni w Nakskov sprawował
kapitański nadzór nad budową pierwszego w PLO ekspresowca Hel, którym
później dowodził.
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Z rekomendacji PLO od lutego 1973 r. do kwietnia 1974 w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” nadzorował i koordynował przebudowę
lugrotrawlera Jarząbek na żaglowy statek badawczy r/v Mazurka dla armatora J. Sewarda Johnsona. Kontrakt ten był pierwszym stoczniowym zleceniem amerykańskim w Polsce. Podniesienie bandery uhonorowane zostało
przez stocznię i armatora okolicznościowym medalem. Mazurka była luksusowym statkiem badawczym wyposażonym w „kraba” do rozpoznawania
i filmowania dna i fauny morskiej. Pływała pod banderą Great Cayman Islands
w rejonie Karaibów, Bahamów i Morza Śródziemnego. Kto pływał kiedyś
w służbie u prywatnego i w dodatku bogatego armatora, ten wie, że kapitan musi
być niezwykłym dyplomatą. Trzeba to oddać Andrzejowi – potrafi rozmawiać
z ludźmi, czy to są jego podwładni, czy przełożeni, uczniowie, marynarze, czy
ludzie całkiem obcy. Andrzej dowodził Mazurką przez 5 lat.
W latach 1969-99 był ławnikiem Izby Morskiej przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a w latach 1990-99 – ławnikiem Odwoławczej Izby Morskiej
przy Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku. Na morze trafił dzięki żeglarstwu
i dalej pozostał mu wierny (uprawiał żeglarstwo śródlądowe, regatowe, lodowe i morskie).
W 1948 r. uzyskał patent jachtowego sternika morskiego, w 1954 r. – stopień instruktora żeglarstwa, w 1955 r. – patent sternika lodowego, w 1956 r.
– uprawnienia sędziego w dyscyplinie żeglarstwo, 17 kwietnia 1957 r. – patent jachtowego kapitana morskiego, a w tymże samym roku otrzymał patent
jachtowego kapitana żeglugi wielkiej (63).
W 1950 r. zdobył tytuł mistrza Polski na ogólnopolskich regatach w klasie
DZ na jeziorze Gopło, w 1954 r. na jachcie Komandor wywalczył wraz załogą I miejsce i Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej, w 1956 r. zajął III miejsce
w Żeglarskich Lodowych Mistrzostwach Polski oraz II miejsce w Międzynarodowej Spartakiadzie Morskiej.
W żeglarstwie sportowym nazwisko Drapella błyszczy od ponad pół wieku. Na wszystkich, których spotka, Andrzej pozostawia silne wrażenie jako
niezwykła osobowość. Gdy mówiono o „aferze trzech D”, Andrzej krył się
pod jednym z nazwisk – pozostałe to Teresa Dudzic i Bogdan Dacko. Czy była
to afera romansowa, towarzyska, czy regatowa – pozostaje w sferze niedomówień, ale wspomniane nazwiska należały wówczas do najbardziej prominentnych w żeglarstwie polskim.
Do dziś pamiętają w bazie AWF w Pięknej Górze na Mazurach instruktora
Drapellę o nietypowych metodach szkolenia, a legenda o jego powodzeniu
wśród studentek przetrwała przez te wszystkie dekady.
W latach 1983-84 startuje rejs pierwszej Szkoły pod Żaglami. Urząd
Morski kwestionuje żeglarskie kompetencje kpt. K. Baranowskiego i decyzja
o odwołaniu rejsu jest już gotowa. Zjawia się kpt. Andrzej Drapella, który
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– według Urzędu Morskiego – spełnia wymagane kryteria. Zjawił się na pokładzie Pogorii wyposażony w wymagane daleko idące pełnomocnictwa. Nie
skorzystał z nich, nie przejął dowództwa, a od początku skoncentrował się na
wychowaniu młodzieży i ta uwielbiała go bezgranicznie. Dziś owa Szkoła
pod Żaglami dalej istnieje i warto wspomnieć, że to Andrzej Drapella uratował ją w chwili największego, bo urzędniczego, zagrożenia.
Andrzej jeszcze parokrotnie powracał na Pogorię jako jej kapitan, jednak
bardziej związany był z Zawiszą Czarnym na którym spektakularnie wystartował w regatach przez Atlantyk przy okazji 500-lecia rejsu Kolumba. Zawisza nie miał szans w regatach jako jednostka stara, ciężka i niedożaglowana.
Andrzej przeprowadził remont, dobrał załogę i uruchomił na pokładzie naukę
angielskiego oraz warsztaty marynistyczne. Nie odniósł, jak było do przewidzenia, sukcesów sportowych, ale jak żaden inny polski uczestnik tej imprezy
zebrał lawinę listów pochwalnych, kluczy do miast amerykańskich i honorowych obywatelstw miasta Baltimore i stanu Maryland.
W latach 2000-2005 pływał na Pogorii, Fryderyku Chopinie, Zawiszy Czarnym w rejonach Mórz Karaibskiego, Bałtyckiego i Śródziemnego.
W roku 2004 poprowadził r/v Oceania na XVIII Ekspedycję Badawczą PAN
w rejony arktyczne.
Kilkadziesiąt lat pracy na morzu obfitowało w najróżniejsze wydarzenia.
Na uroczystości 100-lecia kopalni „Walenty-Wawel”, gdzie przed laty
pracował jako więzień, Andrzej Drapella reprezentował PLO, przemawiając
do górników już jako kapitan polskiego statku.
Na Morzu Południowochińskim napotkał dryfującą dużą łódź rybacką
z 25 uciekinierami z południowego Wietnamu. Wzywali ratunku, rozpalając
w mroku nocy ogień na pokładzie. Wbrew zaleceniom władz, pośpieszył im
na ratunek, dostarczając kompas, paliwo i żywność, aby mogli kontynuować
żeglugę do brzegów Filipin.
Na m/s Lewant II otrzymał telegram od armatora nakazujący zabranie do
kraju trumny z prochami. Z przepustki wystawionej przez Konsulat Generalny PRL w Paryżu wynikało, że są to szczątki biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego, który za zasługi dla programu morskiego RP nazywany
był powszechnie „biskupem morskim”. Dzięki wieloletnim staraniom duchowieństwa prochy miały powrócić do kraju na polskim statku. Cała załoga statku przyjęła trumnę z najwyższymi honorami według ceremoniału morskiego.
W uroczystości wzięli udział dawni członkowie korpusu dyplomatycznego
RP, przedstawiciele władz emigracyjnych, duchowieństwo oraz załoga. Po
zawinięciu statku do Gdańska trumnę dyskretnie wywieziono z portu 6 listopada 1972 r. Biskup Okoniewski został pochowany w podziemiach katedry
pelplińskiej.
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W czasie ekspedycji PAN na m/s Garnuszewski (2.11.1978-15.05.1979)
Andrzej sprawował funkcję supercargo. Był to rejs pięciu kontynentów. Po
wyładunku polarników i zaopatrzenia w Stacji Arktycznej PAN im. Henryka
Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego statek udał się na radziecką stację
„Mirny”, skąd zabrano ekipę polskich geofizyków i udano się po ładunek do
Australii. Statkiem w tej wyprawie dowodził kpt.ż.w. Władysław Rymarz.
Następną międzynarodową XII Wyprawę Arktyczną PAN na m/s Garnuszewski (9.10.1987-10.03.1988) prowadził Andrzej Drapella. Zadaniem wyprawy było zaopatrzenie polskiej stacji, wymiana jej załogi, przewiezienie jej
paliwa z radzieckiej stacji Bellingshausen do polskiej stacji H. Arctowskiego
oraz przetransportowanie i wybudowanie hiszpańskiej stacji arktycznej im.
Juana Carlosa I. W czasie postoju w Zatoce Admiralicji załoga statku, chcąc
pomóc polarnikom, przeprowadziła szereg prac remontowych i konserwacyjnych (m.in. remont radiostacji i radaru na jednostce badawczej Słoń Morski,
naprawę dwóch kontenerów chłodniczych, oczyszczenie terenu stacji). Pracownicy WSM wykonali prace pomiarowe wybranych elementów polskiej
stacji za pomocą zapasowej, statkowej aparatury satelitarnej.
Do Kazimierza Misiejuka, dyrektora naczelnego PLO, kierownictwo wyprawy przysłało opinię: „Doskonale dobrana załoga, studenci i wykładowcy WSM oraz walory żeglugowe statku jeszcze raz potwierdziły, że polskie
wyprawy antarktyczne mogą w pełni realizować w najbliższych latach najtrudniejsze zadania z programu polskich badań polarnych, jak i kooperacji
międzynarodowej”. Kapitan Andrzej Drapella otrzymał list gratulacyjny od
Sekretarza Generalnego PAN, a od króla Hiszpanii Juana Carlosa gratulacje
odebrał osobiście.
Wybierał najtrudniejsze trasy i najambitniejsze zadania. Wsławił się między innymi podróżami do Chin w nieskończonej ilości rejsów, za co chwaliły
go władze polskie, jak i chińskie. W roku 2000, gdy już od dziesięciu lat był na
emeryturze Polskich Linii Oceanicznych, w Chipolbroku jeszcze pływał i tam
ciągle o nim pamiętają. Z okazji jubileuszu Chipolbroku minister Chińskiej
Republiki Ludowej wręczył Andrzejowi Złoty Medal Zasługi dla żeglugi.
Jest członkiem Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenia Działaczy Kultury Morskiej, Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich i od 1979 r. Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.
Za całokształt osiągnięć żeglarskich otrzymał Nagrodę Chwały Mórz – Topór
Kaperski – przyznany w 2003 r. przez Kapitułę Bractwa Wybrzeża a od chwili
powstania Mesy Gdańskiej Bractwa w r. 2010 jest wybrany jej dowódcą czyli
Sztormanem.
Aparatem fotograficznym, kamerą i piórem przez lata dokumentował
swoje podróże. Artykuły, filmy podróżnicze (Z kontenerem w kraje Lewantu,
Antarktyda, Pod żaglami Zawiszy, Z dachu świata do Polski), tysiące fotogra-
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fii (często nagradzanych i publikowanych) – stanowią cenne archiwum floty
i polskiego żeglarstwa.
W trakcie licznych podróży na Daleki Wschód odkrył swoją największą
życiową pasję – Chiny – mało znaną w Polsce kulturę Kraju Środka. W 1995
r. zorganizował w Sopocie wystawę chińskiego malarza Yan Wei Pinga, a jego
film o polskiej przyjaźni chińskiego artysty został wyemitowany w chińskiej
telewizji.
Morską tradycję kontynuuje starszy syn Dariusz (absolwent Wydziału
Elektrycznego Politechniki Gdańskiej i Wydziału Nawigacyjnego Wyższej
Szkoły Morskiej w Gdyni), nawigator w okołoziemskich regatach The Race
2000 na katamaranie Warta Polpharma, kpt.ż.w. pływający obecnie pod obcą
banderą. Tradycję sportową podtrzymuje drugi syn Maciej (absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku), wielokrotny reprezentant Polski
w szermierce – floret.
Szczęście rodzinne dopełniła maleńka córeczka Nadia i pięcioro wnucząt.
Andrzej Drapella należy do grona polskich kapitanów najdłużej związanych z morzem.
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Urodzony 15 września 1950 r.
w Olsztynie jako drugi z trójki
braci (starszy Maciej i młodszy Piotr), żona Anna, troje
dzieci: Magdalena, Marcin,
Maciej.
Wychował się w Mrągowie. Tam też narodziła się miłość do żeglarstwa. Jako mały
chłopak zbierał makulaturę,
butelki, sprzedawał kwiaty
i po kilku latach razem ze starszym bratem kupił łódź typu
Słonka, którą sami wyremontowali. W roku 1973 ukończył
Akademię
Rolniczo-Techniczną w Olsztynie i rozpoczął pracę w rolniczym zakładzie doświadczalnym,
gdzie założył klub sportowy z sekcją wodną. Jednak zrezygnował z tej pracy,
został rolnikiem i zamieszkał w Olecku. Był współzałożycielem Zespołu Rolniczo-Hodowlanego w Lenartach.
W 1990 roku otworzył, razem z młodszym bratem Piotrem, zakład produkcyjny, gdzie rozpoczęli pracę nad prototypem łódki typu Ela, a następnie
rozpoczęli produkcję jachtów Sportina 680.
Początek lat 90 to okres szczególnej aktywności Wojciecha Kota. Poza
prowadzeniem firmy, angażował się także w sprawy społeczne i polityczne.
Był Koordynatorem Makroregionu Warmińsko-Mazurskiego Forum Gospodarczego Unii Wolności, powołany na to stanowisko przez ówczesnego wicepremiera Leszka Balcerowicza. Od 16.06.1990 do 19.06.1992 roku piastował
urząd Burmistrza Olecka I kadencji. W roku 1998 kandydował do Sejmiku
Województwa Olsztyńskiego z ramienia Unii Wolności.
Firma założona przez braci Kotów rozwijała się pod nazwą „Sportlake”;
od 1 sierpnia 2003 r. istnieje pod nazwą „Delphia Yachts”. Wojciech Kot,
współtwórca nowoczesnego wizerunku firmy, jest jej współwłaścicielem.
Jednocześnie nadal działa wielokierunkowo i angażuje się w branży jachtowej. W roku 2001 powołuje do istnienia Stowarzyszenie Przemysłu Jachtowego „Polskie Jachty”, obecnie funkcjonujące jako Polska Izba Przemysłu
Jachtowego i Sportów Wodnych. Działa w nim jako prezes do roku 2010.
W marcu 2003 roku z jego inicjatywy ówczesne Stowarzyszenie Przemysłu
Jachtowego „Polskie Jachty” zostało członkiem ICOMIA (International Council of Marine Industry Associations).
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24 kwietnia 2004 roku został przyjęty do Bractwa Wybrzeża Mesa Kaprów Polskich.
Od lat zaangażowany w życie kulturalne i sportowe Olecka. Sponsor wielu oleckich imprez, rodzimych wydawnictw. Bez wsparcia finansowego jego
firmy nie działałby Klub Wodny oraz sekcje żeglarskie Omegi czy Optymista. Wspiera finansowo i rzeczowo szkoły i przedszkola. Promuje uzdolnioną młodzież. Długoletni działacz sportowy i sponsor imprez o charakterze
masowym (imprez lokalnych i ponadlokalnych). Fundator nagród głównych
w Oleckim Maratonie Pływackim i Oleckich Biegów Ulicznych od 1991 roku.
Współorganizator miejskich i wojewódzkich inauguracji Dni Olimpijczyka
w Olecku. Propagator sportów żeglarskich na terenie Polski i Europy. Od wielu lat zapewnia wsparcie finansowe Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku
oraz propaguje i wspiera oleckich twórców i artystów.
15 lipca 2006 roku decyzją Kapituły powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego „Przypisani Północy” przyznano mu tytuł „Pasjonat
Przypisanych Północy”
− za otwarty umysł i serce,
− za wieloletni mecenat nad różnorakimi inicjatywami kulturalnymi, dzięki
którym zachowana zostanie pamięć o ludziach i rzeczach niezwykłych,
− za wspieranie sportowych pasji i działań o charakterze społecznym,
− za niepowtarzalny styl i klasę w kontaktach międzyludzkich.
Sponsor tytularny olimpijskiej załogi Delphia 49 Team.
Inne nagrody i odznaczenia:
1983 – Srebrny Krzyż Zasługi
1989 – „Zasłużony Pracownik Rolnictwa”
2000 – srebrny medal „Za Zasługi Dla Pożarnictwa”
2000 – Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego, PZŻ – honorowa odznaka
2004 – medal pamiątkowy 80-lecia Polskiego Związku Żeglarskiego
2004 – finalista konkursu Przedsiębiorca Roku, Ernst & Young
2005 – Osobowość Warmii i Mazur
2005 – Polonia Restituta, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
2005 – brązowy medal „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, Polski Komitet Olimpijski
2006 – Puchar Menedżera / Manager Magazine
2007 – „Zasłużony dla Olecka”
8.12.2008 – Polski Związek Żeglarski odznaczył go medalem „Za Szczególne
Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”
2009 – Medal XX-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej (Oddział w Drohobyczu)
2010 – Członek Honorowy Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów
Wodnych
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Urodziłem się w Lublinie 13
września 1953 r. (nie dość,
że trzynastego, to jeszcze
w niedzielę, co dało dużo do
myślenia moim rodzicom).
Rodzice Irena i Michał – zwykli, uczciwie pracujący ludzie.
Rodzeństwa i interesujących
przodków, a także herbów,
niestety, nie posiadam. Cała
rodzina związana jest z Lubelszczyzną i nigdy nie miała do
czynienia z jakąkolwiek wodą
(poza tą do picia i mycia),
sportami wodnymi itp. Dlatego nie może zrozumieć, skąd
się wzięła moja pasja.
Mieszkam w Lublinie i chyba tu już pozostanę. Posiadam dwoje dzieci,
którym staram się zaszczepić żeglarstwo – poniekąd to mi się udaje: syn Piotr
odbył ze mną 11 rejsów morskich, a córkę Ewę udało mi się dotychczas namówić na 6 takich rejsów.
Z wykształcenia jestem chemikiem, ukończyłem UMCS na kierunku
chemia (specjalność technologia). W zawodzie pracowałem krótko i nie mogąc się pogodzić z realiami socjalistycznego państwowego przedsiębiorstwa,
w sześć lat po ukończeniu studiów, to znaczy w 1984 r., założyłem własne,
które funkcjonuje pomyślnie do dziś. Moje zainteresowania pozażeglarskie
wiążą się bezpośrednio z wyprawami wodnymi, a są to filmowanie, fotografia
i wędkarstwo.
Swoją przygodę z żeglarstwem rozpocząłem w 1971 r. oczywiście, od
Mazur, gdzie w ośrodku LOK w Giżycku nad Niegocinem w 1972 r. zdobyłem stopień sternika jachtowego.
Jeśli chodzi o dalsze doświadczenia śródlądowe, w latach 1972-1984 odbyłem 14 rejsów mazurskich oraz w 2001 r. rejs kanałami francuskimi na s/y
Solidarity z Paryża do Digoin.
Szybko – bo już w 1974 r. – spróbowałem swoich sił w żeglarstwie morskim i tak już zostało do dziś. Pierwszy morski rejs odbyłem na s/y Polonia
w październiku 1974 r., po nim w opinii zapisano: „Rejs w trudnych warunkach pogodowych, 9 dni pływania, w tym 8 dni przy wietrze powyżej 8 stopni
Beauforta”. Po takim doświadczeniu powiedziano mi, że jeżeli nie zrezygnuję
z żeglarstwa teraz, to będę pływał do końca życia.
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Dalsze swe losy żeglarskie związałem z lubelskim jachtem s/y Roztocze,
oczywiście, nie rezygnując z możliwości pływania na innych jednostkach.
Dotychczas na s/y Roztocze odbyłem 26 rejsów morskich, z których w 18
pełniłem funkcję kapitana – stopień ten posiadam od 1985 r. Za najciekawsze miejsca, jakie udało mi się odwiedzić Roztoczem, pływając po Bałtyku,
Morzach Północnym i Norweskim, uważam Londyn, Amsterdam, Antwerpię,
Bolonię, Brighton, Oslo, Edynburg, jezioro Loch Ness, Kirkwall, Stavanger,
Bergen, Lofoty, Narwik, Tromsř, Sztokholm.
Na s/y Fryderyk Chopin pływałem po Bałtyku, Morzu Karaibskim oraz
w delcie Amazonki, gdzie przeszedłem chrzest równikowy. Był to już drugi
chrzest, ponieważ pierwszy wiązał się z przejúciem koůa podbiegunowego
w rejsie do Troms¸.
Dwukrotnie gościłem na jachcie przyjaciela kpt. Plewika na s/y Atlantis,
na którym przemierzałem Karaiby. Niestety, jachtu tego już nie ma – zatonął na Pacyfiku w trakcie podróży na Polinezję Francuską, wchodząc na rafę.
Szczęśliwie, kapitan i jednoosobowa załoga ocaleli.
Pomagałem także przeprowadzić s/y Gemini kpt. Andrzeja Piotrowskiego
z Florydy do Puerto Rico, odwiedzając po drodze Bahamy oraz urocze brytyjskie wyspy Turks and Caicos, gdzie jeszcze pozostał świat nieodkryty przez
tysiące turystów.
Pływałem także na Morzu Śródziemnym na czarterowych jachtach, odwiedzając piękne wybrzeża Chorwacji i Baleary. W sumie od 1974 r. brałem
udział w 45 rejsach morskich, przepływając w tym czasie około 40 tys. Mm
i odwiedzając ok. 270 portów. W tym czasie z przygód godnych odnotowania
mogę wymienić wyciągnięcie z wody załoganta, który wypadł w nocy podczas sztormu na Bałtyku na wysokości Warnemünde.
Do Bractwa Wybrzeża zostałem przyjęty w kwietniu 2004 r. na zafarrancho w Szczecinie z cyfrą 92. Pełniłem w Bractwie funkcję skryby.
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Mój życiorys jest w istocie
żeglarski, nawet w swych pozornie pozażeglarskich fragmentach. No to – oddajemy
cumy i w drogę!
Zaczęło się w szkole podstawowej. Trzeba było zająć
się jakimś sportem, a ponieważ nigdy nie byłem zbyt aktywny ruchowo, więc wymyśliłem sobie żeglarstwo. Bo to
siedzisz, nic nie robisz, samo
jedzie, a chodzisz w glorii
sportowca. Kiedy po pierwszych regatach zlazłem z Finna na czworakach, zmieniłem nieco zdanie, ale zauroczenie żaglami zostało.
Potem przyszedł patent żeglarza i Mazury. Mając 16 lat, zostałem sternikiem
jachtowym, wszedłem do zarządu JK AZS we Wrocławiu i po raz pierwszy
popłynąłem w morze na Conradzie pod komendą kpt. Zdzisława Hippe.
Po zejściu z pokładu powiedziałem sobie, że nigdy więcej! Ale kiedy
w następnym roku, gdy byłem już po maturze, trzeba było „na gwałt” przeprowadzić Józia z Gdyni do Świnoujścia, zarzuciłem worek na plecy i zjawiłem
się w Basenie Zaruskiego. Kapitanem był wówczas nieodżałowany Zbyszek
Szpetulski, a ja zostałem „trzecim”. Szarża! Ponieważ w pierwszym rejsie
mocno męczyła mnie choroba morska, więc tym razem przed wyjściem najadłem się solidnie, by jak najwięcej przyjąć na organizm, bo nie wiadomo, kiedy
znowu będę miał możliwość dostarczenia energii rzeczonemu organizmowi.
Wyszliśmy w morze, wlazłem do koi – włosy stanęły mi dęba na głowie (wtedy jeszcze miałem włosy). Bo w pierwszym rejsie chorowałem, ale
w koi mnie nie brało, a teraz – będąc „trzecim” – cierpiałem nawet w koi. Nic
dziwnego – nażarłem się tak, że i we własnym łóżku miałbym pewnie kłopoty. Zacisnąłem jednak zęby i powiedziałem: „Nie, Neptuś, ciasteczek ci nie
oddam”. Trwało to jakiś czas. Wreszcie wyskoczyłem na pokład, rzygnąłem,
przespałem się jak dziecko i od tego momentu choroba morska przestała być
problemem.
Zdałem potem egzamin wstępny na Wydział Mechaniczny Politechniki
Wrocławskiej, a jesienią udałem się do Trzebieży, skąd wyjechałem z patentem sternika morskiego. Moim instruktorem była Baśka Chmielewska, KWŻem Jurek Ślesiński, dyrektorem Romek Czapiński. Żywą legendą ośrodka byli
wtedy trzej kapitanowie: Jurek Szelestowski, Jurek Morzycki i Wojtek Michalski. Wspaniali instruktorzy i ludzie.
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Potem przyszły rejsy, głównie z harcerzami, pod komendą Gienka Kuźniewskiego (skądinąd kolegi z klasy maturalnej mojej Mamy). W sesji letniej
egzaminy zdawałem w terminach zerowych, do szkoły wracałem w połowie
października (można było opuścić tylko dwie „laborki”, więc potem już nie
było zmiłuj się). Miałem więc na żeglowanie ponad 4 miesiące w roku! W tym
czasie zdobyłem patent instruktora, a kiedy tylko skończyłem 20 lat, przystąpiłem do egzaminu na bałtyckiego. Tu mała anegdotka.
Przed manewrówką znaleźliśmy gdzieś w basenie czterometrowy bosak
i natychmiast zabraliśmy na naszego egzaminacyjnego Opala, żeby mieć większą tolerancję inercji przy podejściu do boi. Komisja – Przewłocki, Lehmann,
Forembski i Rusak – weszła na dek, zobaczyła to, uśmiechnęła się i nic nie
powiedziała. Potem wyszliśmy na Zatokę i wtedy zrozumieliśmy ten uśmiech:
spróbuj końcem czterometrowego bosaka wcelować z rozkołysanego pokładu w jeszcze bardziej rozkołysane oko na boi! Kto wie, czy to oni sami nie
podrzucili nam tego zgniłego jaja! Niemniej zostałem wtedy najmłodszym
w Polsce kapitanem bałtyckim. Zacząłem pływać już na własny rachunek,
gdzieś po drodze zdobywając uprawnienia motorowodne (kapitan, motorzysta
i wkładka na holowanie narciarza) oraz uprawnienie radiowe.
W 1974 r. skończyłem studia na Politechnice, a w 1975 zdobyłem patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej. Nie byłem już najmłodszym „pełnotłustym”, bo patent taki zdobył też Jurek Idzikowski, a on jest ode mnie
o miesiąc młodszy.
Potem nie działo się nic ciekawego aż do roku 1977, kiedy to ZG AZS zapragnął wysłać Józia na drugą stronę „śledziowej sadzawki”. Miała go poprowadzić Teresa Dudzic. Koło całej sprawy zrobił się tłok, a ja tłoku nie lubię.
Ale w którymś momencie wielce mi życzliwa – do dziś – Karmena Stańkowska wspomniała o mnie Teresie i dostałem taką propozycję: jeśli Józio popłynie do Ameryki, to poprowadzi go Teresa, a ja będę „trzecim” („pierwszego”
i „drugiego” już miała), a jeśli to nie wypali, to jacht popłynie dookoła Europy, Teresa zostanie w Warszawie i poprowadzę go jako jedyny „pełnotłusty” w załodze. Tak się właśnie stało. Wyszliśmy z Gdańska i skończyliśmy
w Dubrowniku, gdzie zdałem jacht Karmenie i Wojtkowi Siłce. Coś pięknego! W dwa lata potem do kraju przyprowadził Józia Andrzej Rościszewski –
i dopiero wtedy Urząd Celny zdjął mi go ze stanu.
Przed wypłynięciem dostałem w pracy ultimatum: albo rejs, albo praca.
Zgodnie z zasadą, że „jeśli praca przeszkadza ci w żeglarstwie…”, rzuciłem
pracę. Być może miało to większy wpływ na moje życie, niż to się wydaje. Bo
w dwa miesiące po moim odejściu z Politechniki przyszło stypendium z USA,
na które byłbym właściwie jedynym kandydatem. Gdybym zatem pracował
na uczelni, to pewnie bym na to stypendium pojechał i dziś mieszkałbym być
może w jakimś „Hycago” czy innym „Losie Angelesa”, jeździł jakąś ośmio-
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cylindrową maszyną, a z dziećmi rozmawiał łamaną polszczyzną i łamaną angielszczyzną (czyli amerykańskim). Ale nie żałuję, bo wtedy nie poznałbym
delfinów na Biskajach, słońca na Gibraltarze czy kalmarów na Adriatyku.
Po powrocie znalazłem robotę w Instytucie Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych PAN, a w dwa lata później naszą klubową Balladę poprowadził do Nowego Jorku Janusz Mariański. No to potem trzeba ją było stamtąd
przeprowadzić z powrotem i padło na mnie. Mój ówczesny szef dowiedział
się o tym z gazety, ale pomruczał trochę i tym razem nie musiałem zmieniać
firmy. Jumbo Jetem polecieliśmy do tej całej „Hameryki”, wysiedliśmy na
Kennedym i znaleźliśmy naszą Balladę przycumowaną gdzieś na Hudsonie.
Rejs był historią samą w sobie, ale przez Halifax, Azory, Kanał Kaledoński
i Kanał Kiloński dotarliśmy w końcu listopada do kraju. Atlantyk był łagodny jak baranek, ale Morze Północne i zwłaszcza Bałtyk dobrze dały nam
w kość.
Ballada była zbudowana według planów Poloneza i miała bardzo szeroką
rufę bez achterpiku. Po obu burtach miała wprawdzie bakisty, ale sama rufa nie
była przykryta pokładem, tylko lekką drewnianą klapą, pod którą znajdowała
się tratwa. Całość była dość wiotka z wytrzymałościowego punktu widzenia
i jedyna rzecz, której się naprawdę obawiałem, to silny sztorm z rufy. Wówczas tylna część jachtu pracowałaby na skręcanie, niczym rozcięta wzdłuż
rura. Ale Neptun oszczędził nam tego doświadczenia, w dodatku akurat za ten
rejs trafiło mi się jakieś wyróżnienie w konkursie Rejs Roku.
Potem przyszły nowe czasy i zająłem się bardziej szkoleniem. Już w 1976
roku byłem pierwszy raz w Hanseatische Yachtschule w Glücksburgu jako
instruktor na dwóch turnusach. Potem powtórzyłem to jeszcze raz w 1983
roku. Miłe doświadczenie. Poza tym była Trzebież. Raz jeszcze przydała mi
się dwumiesięczna zimowa (styczeń-marzec) awantura na Bolińskim na Morzu Egejskim, a potem już grzeczniutko, szlakiem praojców, po Bałtyku lub
ewentualnie Morzu Północnym. Nie za bardzo tęsknię za ciepłymi wodami.
W sumie mam nakręconych coś około 40 tysięcy Mm.
W tym mniej więcej czasie po raz kolejny zmieniłem robotę i poszedłem
pracować do AWF, jako żeglarz właśnie. Wtedy Karmena stała się nie tylko
koleżanką z klubu (piszę o Niej, bo właściwie w znacznym stopniu właśnie
Ona i Jej Mąż Kazio Stańkowski ukształtowali mnie żeglarsko), ale również
koleżanką z pracy.
Gdzieś w tym czasie zrobiłem uprawnienia radarowe i ukończyłem kurs
ratownictwa morskiego dla oficerów pokładowych I klasy.
Na początku lat osiemdziesiątych Janusz Sydow (tylko oficjalnie używał
imienia Jerzy) wspomniał mi o tym, że Wydawnictwo Morskie chętnie wydałoby Heavy Weather Sailing Colesa, ale nie ma tłumacza. Podjąłem się tego
i w 1982 r. oddałem gotową robotę. Leżało to jeszcze cztery lata, zanim ukaza-
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ło się pod polskim tytułem Żeglowanie w warunkach sztormowych. Myślałem,
że będzie to mój jednorazowy „wybryk”, ale w kilka lat potem zadzwonił do
mnie pewien pan – Edward Piekarski, którego nazwisko wówczas mi nic nie
mówiło. Okazało się, że jest właścicielem prywatnego wydawnictwa, zobaczył na jakiejś wystawie książkę Pleasure Boating, spodobała mu się optycznie i chciałby ją wydać. Żeglarzem nie był i nie jest do dziś. Niewiele myśląc,
zwrócił się o tłumaczenie do Krzysztofa Baranowskiego. Ten początkowo się
wahał, ale kiedy Edek zaczął mocno naciskać, podał mu namiary na mnie.
Zrobił to zresztą z wielką klasą. Gdy Edek zaczął brać go pod włos, że nikt
tej książki nie przetłumaczy tak dobrze jak kapitan Baranowski, to Krzysztof
w pewnym momencie powiedział mu: „O, i tu się pan myli, bo jest taki…”
i podał mu namiary na mnie. Co tak naprawdę myśli o mnie Brat Krzysztof
– nie wiem, ale ten manewr wykonał niezwykle elegancko. I tak się zaczęło.
Najpierw była ta jedna książka, a potem tłumaczenia ponad dwudziestu
innych – aż do zakończenia działalności wydawnictwa. Nie były to jednak
książki żeglarskie. W tej dziedzinie miałem doświadczenia – nie najlepsze
– z Alma Presem. Przetłumaczyłem dla nich z niemieckiego Wielką księgę
żeglarstwa Rolanda Denka i Dzielność morską Czesława Marchaja.
Z tą drugą była śmieszna historia. Marchaj, po niezbyt miłych doświadczeniach z innymi tłumaczami, zażyczył sobie ode mnie próbki tłumaczenia.
Wybrał fragment niezły – kawałek poezji, trochę wzorków matematycznych,
jakiś moment bezwładności itp. Zrobiłem to i czekam na jego decyzję. Nic.
No to pytam i dowiaduję się, że są zastrzeżenia. Jakie? Cisza. No to pytam,
czy mam oddać książkę, którą dostałem do tłumaczenia. Tak, ale nie mam
przesyłać pocztą, tylko oddać do rąk własnych Marcinowi Marchajowi (synowi Czesława), kiedy będzie w Warszawie. No to fajno, znaczy mam tę robotę
z głowy. Spotykam się z panem Marcinem, oddaję książkę i mówię mu o tym.
A on mi na to, że nie – profesor uważa, że jeśli ktokolwiek miałby tę książkę
tłumaczyć na polski, to właśnie ja! Tu całkiem zdurniałem, ale udało mi się
na szczęście „oddurnieć” przed rozpoczęciem tłumaczenia, bo rzecz w sumie
wyszła nieźle. Z całą pewnością jest to najcenniejsza pozycja w moim dorobku tłumacza.
A w autorskim znalazły się jeszcze dwie książki wydane przez PWN: Encyklopedia żeglarstwa (1996), której byłem współautorem, i Słownik angielsko-polski (też 1996), wyłącznie mój. Gdzieś w międzyczasie były 22 konferencje żeglarskie, jakieś skrypty i 2 książeczki: Człowiek za burtą (1985)
i ABC żeglarstwa (1987) wydane przez Interster i w sumie ponad 50 artykułów w prasie fachowej, głównie „Żaglach”, „Rejsie” i „Świecie żagli”.
W 1990 roku obroniłem na wrocławskiej AWF pracę doktorską pt. Kryteria
bezpieczeństwa w żegludze jachtowej. Moim promotorem była Karmena Stańkowska, a jednym z recenzentów – Jacek Czajewski. Potem przez pewien czas
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byłem kierownikiem Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Wodnych we wrocławskiej AWF. W 1994 r. przeszedłem do pracy w Katowicach, a od 2003 r.
pracuję jako adiunkt w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej, w Katedrze
Turystyki.
Prowadzę ponadto w Akademii Polonijnej w Częstochowie warsztaty
z przekładoznawstwa ze studentami V roku. Ale to tylko jako ciekawostka
przyrodnicza. Chociaż… może dwa słowa o tym, bo śmieszne. Parę lat temu
ktoś przez pomyłkę zaprosił mnie na międzynarodową konferencję translatoryczną do Częstochowy. Potem na następną, i następną, i następną… Aż
wreszcie w zeszłym roku dostałem propozycję poprowadzenia zajęć z przekładoznawstwa ze studentami V roku. O jasna góra! Zapytałem więc propozycjodawcę, czy aby się dobrze czuje? Czy pamięta, że ja jestem inżynier
mechanik, a doktorat mam z przysiadów? „Owszem – odparł – ale spójrz na
swój dorobek tłumacza (jest tego faktycznie około 30 wydanych książek).
Który zawodowiec ma tyle na swoim koncie?”.
Po drodze zdążyłem też być szefem szkolenia w JK AZS Wrocław, a potem we wrocławskim OZŻ. Przez wiele lat służyłem pod komendą Jurka Dąbrowskiego w Głównej Komisji Szkolenia, aż w końcu na jedną kadencję
zostałem jej szefem. Byłem też przedstawicielem PZŻ w International Sailing
Schools Association, a potem w Training and Development Committee, jednym z komitetów IYRU. Pierwszy rozpocząłem też współpracę z European
Boating Association, którą dziś dzielnie kontynuuje Staszek Latek. A teraz
jestem wiceprzewodniczącym Komisji Szkolenia PZŻ, która w międzyczasie
utraciła przymiotnik „Główna”.
Teraz nieco danych uporządkowanych.
Urodziłem się 02.09.1951 r. we Wrocławiu jako syn Jerzego i Ludwiki Zajączkowskiej z Lwowa. Jestem magistrem inżynierem mechanikiem
i doktorem nauk o kulturze fizycznej. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej (pat.
372 – nie wymieniałem go na tego nowomodnego „kapitana jachtowego”),
instruktor żeglarstwa PZŻ (pat. 582), kapitan motorowodny, uprawnienia do
holowania narciarza, radiooperator w służbie morskiej, obserwator radarowy
II klasy, ukończony kurs ratownictwa morskiego dla oficerów pokładowych
I klasy. Poza tym:
jeden brat Marek Ludwik, urodzony 25.08.1953 r. takoż we Wrocławiu;
nie żegluje, ale wędkuje, magister inżynier zootechnik,
branka Maria Anna znacznie ode mnie młodsza, od paru lat zajmuje się
domem, bo Bozia obdarzyła nas trójką potomstwa, a nie chcieliśmy, aby
biegały z kluczami od mieszkania na szyjach,
dzieci – syn Jakub Maciej, córki – Katarzyna Magdalena i Barbara Krystyna,
chomik syryjski (nudny śmierdziel, ale można się przyzwyczaić),
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dobra własne – mieszkanie, dwa tanie auta i mnóstwo dewiz: „Módl się
i pracuj, Polsce wiernie służ” itp.
dobra rodowe – niezłe nazwisko…
pseudonimy – hmm, nie, pseudo-ni-mam; chociaż od dwóch lat mam
swoją rubrykę felietonową w „Sporcie Wyczynowym”, gdzie występuję
jako „Barbarzyńca w pałacu nauki”,
wykształcenie wyższe, zawód – prawdę powiedziawszy, cholera go wi!
Właściwie inżynier, ale obecnie robię za nauczyciela akademickiego,
a nauczać mogę wszystkiego, bylem się o tym dowiedział dwa tygodnie
wcześniej,
języki: angielski, niemiecki, rosyjski i trochę polski,
losy życia – pokrótce powyżej; odsiadki nie miałem, zapewne przez przeoczenie, więc moje dzieci nie mają taty kombatanta. Tyle że w swoim
czasie własnymi rękami zakładałem „Solidarność” w moim instytucie,
a moim bliskim kolegą był wówczas Jurek Buzek, a także Jurek Milewski
(w stanie wojennym prowadził „Solidarność” w Brukseli, a potem był doradcą Kwaśniewskiego) czy Jurek Zdrada (przez jakiś czas wiceminister
edukacji), ale nasze drogi się rozeszły – i chyba dobrze,
wyróżnienia – nie ma tego wiele, ale złota kotwiczka PZŻ jest i Medal
Komisji Edukacji Narodowej na mnie powiesili (jak mi wówczas powiedział Jacek Czajewski: „będziesz miał dłuższy nekrolog”), no i 23 Aprila
A.D. 2004 w Książęcym Mieście Szczecinie zostałem członkiem Bractwa
Wybrzeża!
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Brat Andrzej urodził się
w Gorzowie Wielkopolskim
24 października 1948 r. Żeglarstwo zaczął uprawiać
w Klubie Wodnym LOK
w Gorzowie Wlkp. w 1962
roku. Stopień żeglarza zdobywa w 1964 roku w tym właśnie
klubie. Następne lata są poświęcone edukacji, rozwojowi
rozlicznych zainteresowań:
głównie geografia, odkrycia
i podróże, oraz uprawianiu
licznych dziedzin sportowych:
kajakarstwa, brydża, narciarstwa, lekkoatletyki i skoków
spadochronowych. Jednak żeglarstwo, jako sposób na realizację chłopięcych marzeń, ciągle powraca.
Od roku 1972, poprzez zawarcie związku małżeńskiego, wiąże się z Trzebieżą i Ośrodkiem Żeglarskim tam się znajdującym. Tam zaczyna uprawiać
żeglarstwo morskie. Jego nauczycielami są kapitanowie: Wojciech Michalski,
Kazimierz Michalski, Jerzy Kraszewski, Jerzy Szelestowski, Antoni Brancewicz (cyfra 64), a w późniejszym okresie Andrzej Marczak i Wojciech Jacobson (cyfra 44). Uczestniczy tam w licznych rejsach szkoleniowych, szkoląc
i będąc szkolonym.
W roku 1980 rezygnuje z dotychczasowej pracy jako chemik i wiąże się
na stałe z Ośrodkiem w Trzebieży. Pracuje jako bosman Ośrodka, a następnie
jako bosman i mechanik na Zewie Morza. W następnych latach zdobywa kolejne stopnie żeglarskie oraz dalej aktywnie uczestniczy w licznych rejsach,
szkoląc ich uczestników. Odbywa rejsy morskie na jachtach: Tytan, Mazurek,
Jurand, Chrobry, Kapitan Haska.
W latach 1982-84 nadzoruje remont kapitalny jachtu Chrobry. Po ukończeniu remontu pływa na nim przez kolejne lata jako bosman, a następnie
kapitan. Jesienią 1985 roku zaczyna pracę jako mechanik na brygantynie Henryk Rutkowski, która znajduje się w końcowej fazie remontu kapitalnego. Na
Henryku Rutkowskim spędza kolejne trzy lata pływając jako mechanik, z-ca
kapitana i kapitan.
Uprawiając żeglarstwo od wielu już lat, od roku 1989 przechodzi praktycznie na stałe na pokłady wielkich żaglowców. Ma już wtedy pełne kwalifikacje i patenty: Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej, Kapitana Motorowodego Żeglugi Wielkiej i Instruktora Żeglarstwa.
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W roku 1989 po odbyciu rejsu na s/y Kapitan Haska na Wyspy Kanaryjskie, zgłasza swój akces na Pogorię, która obsługuje wtedy kanadyjską Szkołę
Pod Żaglami. Zostaje zaakceptowany na funkcję Starszego Oficera. Pełni ją
przez najbliższy kolejny rok do czerwca 1990. Po powrocie przechodzi na
nowo budowany, w miejsce utraconego Zewu Morza, jacht Zew. Po zakończeniu budowy odbywa rejs próbny a następnie rejs promocyjny na wystawy
w Southampton i Amsterdamie. Jesienią roku 1990 wypływa Zewem na Karaiby aby wziąć udział w Antiqua Yacht Charter Week. Zew zostaje sprzedany
Japońskiemu Sail Training Association a nazwa zostaje zmieniona na Kaisei.
Wraca nim do Gdyni, gdzie przechodzi on adaptację do japońskich wymogów.
Na wiosnę 1991 roku uczestniczy w remoncie Pogorii, po czym zostaje
jej kapitanem i prowadzi ostatnią prowadzoną na Pogorii kanadyjską Szkołę
Pod Żaglami. W międzyczasie trwa już w Szczecinie budowa trzymasztowej
barkentyny Concordii dla celów tej kanadyjskiej szkoły. Po powrocie do kraju
Pogorią w kwietniu 1992 roku, nadzoruje jej remont i odbywa rejs do Kilonii
związany z Tygodniem Kilońskim. Jednocześnie akceptuje propozycję zostania kapitanem Concordii, wspólnie z kpt. A. Marczakiem. Na tym stanowisku
przepracował lat siedemnaście kończąc z honorowym tytułem ‘Senior Kapitan stv Concordia’. Cieszył się wyjątkowym poważaniem, był prawą ręką
i doradcą dyrektora kanadyjskiej Class Afloat. Cały czas była to kontynuacja
programu, który został zapoczątkowany na Pogorii przez polskich żeglarzy.
Od momentu wejścia do eksploatacji, Concordia pływała pod polskim dowództwem po wodach wszystkich oceanów (i również po Wielkich Jeziorach
Amerykańskich). Wielokrotnie przepływano Atlantyk ze wschodu na zachód,
z zachodu na wschód i z południa na północ. Zamknięto dwukrotnie pętlę
wokół Ameryki Południowej, płynąc przez Cieśninę Magellana w roku 1993
oraz okrążając Przylądek Horn w roku 2001. Wielokrotnie zamykano pętlę
wokół Afryki. Opłynięto w różnych rejsach przylądki: Horn, Dobrej Nadziei,
Leeuwin i South-East Cape na Tasmanii. Odwiedzano wiele bardzo odległych
od cywilizacji miejsc takich jak: Wyspa Wielkanocna, Galapagos, Pitcairn Island, Nauru, obie Wyspy Bożego Narodzenia, wiele wysp w archipelagach
Wysp Marszala i Kiribati, Wyspa Świętego Pawła na Południowym Oceanie
Indyjskim...
Brat Straburzyński przepłynął we wszystkich swoich morskich rejsach
blisko 400 tysięcy Mm. Często publikował relacje w Żaglach oraz w prasie
lokalnej, między innymi w świnoujskim Wyspiarzu. Jego cyfra w Bractwie
Wybrzeża powinna i miała być dużo niższa (czyli wcześniejsza) ale sporadyczna tylko obecność w kraju znacznie opóźniła jego formalne zaprzysiężenie na Brata Wybrzeża.
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Zmarł 17 września 2009 w domu w Trzebieży mając zaledwie 61 lat. Była
to przedwczesna śmierć spowodowana rakiem. Pochowany został na cmentarzu w Trzebieży. Polskie regulacje prawne uniemożliwiły pogrzeb prochów
w morzu według jego życzenia.
Wyjątkowo uczciła jego śmierć załoga Concordii. Na wiadomość o jego
zgonie w samo południe 17-go września, na środkowym Atlantyku, 400 mil
na zachód od Azorów, Concordia stanęła w dryfie, by symbolicznie uczcić
utratę kierownictwa i dowódcy. Cała załoga zgromadziła się na chwilę ciszy,
a osiem uderzeń dzwonu okrętowego oddało hołd. Polska i kanadyjska flaga
powiewały w połowie masztu przez trzy następne dni.
Drugie pożegnanie odbyło się 18 listopada na pokładzie Concordii
w Stambule, gdzie żaglowiec przypłynął w przededniu dorocznej konferencji
Sail Training International. Dla uczczenia pamięci Andrzeja Straburzyńskiego
zostało utworzone stypendium jego imienia dla niezamożnych uczniów kanadyjskiej Class Afloat.
Sam tak kiedyś powiedział o sobie:
„Podróżowałem od zawsze i pamiętam, że na początku mych podróży wszystkie miejsca, do których w marzeniach pragnąłem dotrzeć, wydawały mi się
być bardzo odległe. Odległość ta malała wraz z upływem czasu.”
Natomiast o nim mówią tak:
Wojciech Jacobson (44) – też chemik i żeglarz:
”Cieszył się wielkim uznaniem wśród kapitanów żaglowców a sympatią i podziwem wśród młodzieży polskiej, kanadyjskiej i amerykańskiej, z którą prowadził rejsy. Przepłynąłem pod jego dowództwem tysiące mil. Był wspaniałym
kapitanem a przy tym skromnym człowiekiem darzącym wielu swoją przyjaźnią i pomocą.”
Terry Davies, dyrektor kanadyjskiej Szkoły pod Żaglami:
“Nie mam słów by wyrazić głębię jego zaangażowania przez te 21 lat z nami
w Class Afloat. Był moim bardzo bliskim i bardzo szanowanym przyjacielem,
już od czasu gdy go poznalem pierwszy raz w roku 1988. Będziemy pamiętać
Straba z wielu powodów, a jeden z nich to jego wybitna znajomość morskiego rzemiosła. Był ponadto człowiekiem, który naprawdę wierzył w pożytek
kontaktów między narodami, w młodzież i naszą możność zmiany świata na
lepsze. Był też cichym ale bardzo spostrzegawczym ojcem dla swoich zmieniających się załóg. Miał na specjalnej uwadze tych, którzy przeżywali w rejsie
jakieś osobiste problemy. Jeśli myślałeś, że pewnie nie zwraca uwagi – on
widział… Będzie nam wszystkim bardzo go brakowało.”
A Concordia poszła na dno u brzegów Brazylii tylko pięć miesięcy później – 18 lutego 2010.
Na podstawie materiałów W. Jacobsona (44) opracował J. Knabe (2)
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Świat ujrzałem dnia 10 sierpnia 1942 roku z łona Matki
– Antoniny z Domagałłów
za sprawą Ojca Juliana. Ród
mój datowany od 1863 roku
wywodzi się z Ziemi Piotrkowskiej, z której to ziemi
– wydziedziczeni ukazem
carskim, za udział w Powstaniu Styczniowym, i po chwilowym pobycie w Warszawie
rodzina zamieszkała w Lublinie. Ojciec – z wykształcenia
ekonomista, z natury – marzyciel, wojskowo – major w IV
Pułku Ułanów Podolskich – ale nie dotarł w czasie II wojny pod Monte Cassino zajmował przeróżne stanowiska w przedwojennych przedsiębiorstwach
Lublina, a tuż po wojnie nawet prowadził własną Fabrykę Pędzli i Szczotek.
Wczesne lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku, to lata, jak pamiętamy, gdy nie
było łatwo taką działalność z pożytkiem prowadzić. Stąd skończyło się jak
miało skończyć, toteż rodzina cała zamieszkała w czynszowym mieszkaniu
z garażem w którym ukryty, jak pamiętam, przed Niemcami w czasie wojny
– stał stary egzemplarz Fiata.
Swoją miłość do morza i zainteresowanie żegłarstwem wywodzę z lat
wczesno młodzieńczych, gdy w domu wychowywałem się w aurze spotkań
starych działaczy żeglarstwa (jak Druhowie: Żukowski Busiek, Kokoszński,
Jaroszyńki – wywodzących się z przedwojennych tradycji Ligi Morskiej i Kolonialnej lub Harcerstwa. Stała lektura miesięcznika „Morze”, „Poznaj Świat”,
przedwojennych wydań wspomnień Slocuma a przede wszystkim Conrada
i Alain Gerbaux poszerzały moje zainteresownia i marzenia i swoich wyczynach morskich w przyszłości. Dodać należy, iż od najmłodzych lat uczestniczyłem w budowie jachtów żaglowych. Ojciec, jak wspomniałem, wieczny
marzyciel – budował już w roku 1948 pierwszą konstrukcję inż. Plucińskiego
– P7, na której w wieku lat 8-miu wykonałem na Mazurach pierwszy „zwrot
przez sztag”, póżniej jacht słynną H-etkę. Także z bratem moim Witoldem
– Misia. Czy też słynne Strzelce Aleksandrowicza. Pływało się wtedy po
najbliższych akwenach, a więc Wisłą od Puław do Annopola i aż do Warszawy. Do czasu gdy to Władza Ludowa uznała żeglarstwa jako dziedzinę dla
klasy robotniczej obcej, jak się mówiło: „Sport dla ludzi w białych rękawiczkach”. A więc – zakaz!

287
Tadeusz Karpiński (cyfra 95)
To było moje przedszkole. Zastępczo – miłośnicy sportów wodnych realizowali się w uprawianiu kajakarstwa. Moim ukoronowaniem był udział
w 1956 roku w Spływie Wodami Polski do Granic Pokoju, oraz spływach
na Sanie, Dunajcu i Brdzie. Oczywiście w załodze z Moim Ojcem. Ale już
nadchodziły lata przełomu. Wtedy to w Lublinie tworzyła się struktura organująca żeglarzy, najpierw jako Delegatura Warszawskiego Okręgowego
Związku Żeglarskiego, później jako samodzielny Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski, którego wieloletnim Prezesem był mój Ojciec. Kursy szkoleniowe, atmosfera zainteresowania rozbudzania w trakcie tradydyjnych spotkań „czwartkowych” (w Klubie PTTK), doroczne Bale Żeglarza, wszystko to
gruntowało moje pragnienia służenia na morzu i dla morza.Tak więc stało się
i w roku 1960 zdobyłem stopień żeglarza, w 1962 – stopień sternika jachtowego. Pierwszy rejs morski w 1963 na s/y Polonia pod kpt. Michniewiczem.
Trzydniowy sztorm, pełnienie obowiązków bosmana nie znichęciły mnie do
morza. Wręcz przeciwnie. To było to!
Za rok – bowiem w 1964 roku, przy czynnym udziale Brata Maieja
Kwiatkowskiego (77), Zbyszka Mima Bednarczuka, Tomka Wrony i wielu
innych kolegów na studiach, zakładamy sekcję żeglarską AZS WSR w Lublinie, w póżniejszych latach z nazwą „Antares”. Rozszerzamy kontakty. Rejsy na AZS-owskim jachcie Conrad, lubelskim s/y Roztocze, coroczne rejsy
mazurskie dla członków sekcji, rejsy po Zalewie Szczecińskim na lubelskim
s/y Czart, organizacja szkolenia żeglarskiego w Ośrodku AZS WSR nad jez.
Piaseczno i jego kierowania w sezonie 1968, w końcu w ramach wymiany
zagranicznej w sierpniu 1968 – 3-tygodniowy obóz na wodach pływowych
w ośrodku na wyspie Cigogne, obok Concarneau (Bretania-Francja). Zwieńczeniem – patent i stopień jachtowego sternika morskiego jako wynik obozu
szkoleniowego w Jastarni. Jako wyróżniony uczestnik szkolenia biorę udział
w rejsie na s/y Zew Morza.
Przerwa w aktywnym uprawiania zeglarstwa morskiego to założenie własnego stadła rodzinnego (minęło już 44 lata) z stale tą samą Katarzyną – aż się
dziwię (ˇ) , podjęcie pracy (przez 20 lat) w puławskim Instytucie Weterynarii
(stopnień naukowy – doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie immunologii, międzynarodowy certyfikat eksperta w dziedzinie zwalczania paratuberkulozy), zagraniczne staże naukowe w Szkocji, Holandii oraz uczestnicwo
w Editorial Advisory Board Eupopean Veterinary Immunology w latach 1978
-1981. W końcu praca habilitacyjna.
W międzyczasie 3-letnia kadencja w Głównej Radzie Żeglarskiej ZG
AZS, stworzenie im przewodnictwo Środowiskowej Rady Żeglarskiej AZSZSP, wszystkie te działania miały na celu tworzenie klimatu dla poszerzania zainteresowań morzem wśród lubelskich studentów. Brak jest zatem
znaczących wyczynów a nawet osiągnięć żeglarskich. Bo 3-krotny udział
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w charaterze oficera na Chopinie, rejs na Pogorii czy też rejsy adriatyckie
a nawet rejsy:
• bardzo miły (żeglarsko nieco egzotyczny) na zaproszenie Brata Mirosława (99) na Balearach
oraz
• rejs karaibski z Braćmi: Ziemowitem (12), Pawłem (52) i Maciejem
(77) trudno przymierzać do sukcesów innych Drogich Braci MKP.
W skrócie można zatem odnotować staż morski ogółem nie przekracza
20 tys Mm. Jestem instruktorem PZŻ, a także posiadam uprawnienia instruktora narciastwa. W ramach emerytury wpółpracuję jako konsultant z firmami
handlowo aktywnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Rodzinnie – żona, jak pisałem tak samo miła, córka Olga – ze stopniem
sternika jachtowego, wnuk (16 lat) narazie tylko żeglarz i narciarz.
Aktualnie w Bractwie zasiadam jako Asesor w Trybunale MKP, jestem
posiadaczem jednej gwiazdy.
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Rodzina Kacałów od pokoleń
związana jest z Ziemią Wieluńską. Pierwsza wzmianka
o korzeniach tej rodziny pochodzi z r. 1730. Natrafiono
na nią przy opracowywaniu
rodzinnej genealogii. Ojciec
Leon Kacała, uczestnik kampanii wrześniowej, obrońca
Warszawy w 1939 r., zamieszkał z rodziną w Wieluniu,
w maleńkim domku, w którym mieszkali kiedyś Joanna
i Maciej Zubrowie, bohaterowie powieści W. Gąsiorowskiego pt. Huragan. Andrzej Kacała urodził się 19.05.1945 r. w tej „polskiej
Guernice”, mieście obróconym w gruzowisko 1 września 1939 r. Dzieciństwo i wczesną młodość miał bardzo „słodką”. Mieszkał z rodzicami i siostrą
w osadzie fabrycznej cukrowni „Wieluń”, gdzie rodzice pracowali jako cukrownicy.
Wykształcenie: Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki w Wieluniu (szkoła z dużymi tradycjami wywodząca swój rodowód z powstałego
w 1906r. 4-klasowego progimnazjum handlowego Polskiej Macierzy Szkolnej). Po maturze zdawał na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie (nieprzyjęty w pierwszym podejściu). Tworzenie grafik traktował jako hobby. Jako
członek koła plastyków amatorów wystawiał swoje prace na kilku wystawach.
Podjął naukę w Państwowej Szkole Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale Korespondencja w Językach Obcych. Po jej zakończeniu rozpoczął pracę
i zaczął studia prawnicze w filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach,
która później została przekształcona w Uniwersytet Śląski.
W r. 1969 zawarł związek małżeński, urodził mu się syn Marcin. Po
3 latach studiów przerwał je, koncentrując się na pracy i rodzinie.
Praca: Pierwszym zatrudnieniem była praca w Przedsiębiorstwie Handlu
Zagranicznego „Stalexport” w Katowicach. Łączny staż zawodowy to 17 lat
pracy w handlu zagranicznym na różnych stanowiskach (centrale handlu zagranicznego i działy eksportu w przemyśle). Był równocześnie agentem celnym. Uczył też w szkole wieczorowej j. rosyjskiego.
W r. 1984 podjął brzemienną w skutki decyzję – wyjechał do Danii, gdzie
po jakimś czasie postanowił pozostać. Jest reprezentantem nielicznej emigracji awanturniczo-przygodowej. Nawiązał kontakty z żeglarzami duńskimi
i brał czynny udział w licznych imprezach żeglarskich.
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Rozwiódł się i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Przez 3 lata mieszkał
w Nowym Yorku. Aktywnie uczestniczył w żeglarskich imprezach organizowanych przez kolegów żeglarzy ze wschodniego wybrzeża. Poznał świetnie
blaski i cienie życia na emigracji. Po powrocie do Danii wstąpił w nowy związek małżeński.
Pozostał jednak ciągle wierny swoim dwóm pasjom.
I. ŻEGLARSTWO
Pływanie miał chyba zapisane w genach. Już w dzieciństwie wypuszczał
się tratwą w „dalekomorskie rejsy” po przyzakładowych stawach. Pływał na
wszystkim, co utrzymywało się na wodzie, w tym krach lodowych. Brał często cięgi, jak wracał mokry do domu z takich wypraw. Przygoda z prawdziwym morzem zaczęła się w Katowicach. Rejon niezbyt zdrowy, ale dzięki
zasobnym kopalniom, które sponsorowały swoje kluby żeglarskie, można
było organizować pełnomorskie rejsy. Przez wiele lat był członkiem Klubu
Żeglarskiego „Perkoz” przy dawnym OBR „EMAG” Katowice. Pełnił również funkcję prezesa oddziału tegoż Klubu przy ZKM „Carboautomatyka”
w Tychach. Własny ośrodek rekreacyjno-sportowy klubu w Zarzeczu k. Żywca pozwalał na szeroką działalność szkoleniowo-żeglarską, łącznie z organizowaniem rejsów morskich.
Na pierwszy rejs po Morzu Bałtyckim i Północnym popłynął na s/y Carbonia. Wkrótce mógł się już pochwalić patentem sternika morskiego i zaliczonymi wieloma milami morskiej żeglugi. Obecnie jest posiadaczem patentu
kapitana jachtowego i kapitana motorowodnego.
Brał udział w wielu wyprawach żeglarskich. A oto kilka najważniejszych
relacjonowanych w 1-szej osobie:
1. Aksamitna rewolucja
Z banderą aksamitnej rewolucji w 1991 r. dwa słowackie jachty Słowacja
i Zuzanna okrążyły Europę. Przedsięwzięcie to narodziło się podczas Światowego Kongresu Słowaków w Toronto w r. 1990 i zyskało szerokie poparcie
najwyższych władz i osobiste prezydenta Vaclava Havla. Opływając Europę,
Słowacy chcieli symbolicznie połączyć jej zachodnią i wschodnią część w jedną
całość, demonstrując przekonanie, że wkrótce przestaną istnieć wszystkie dotychczasowe mury i podziały. Na obu jachtach płynęły międzynarodowe załogi.
Pełniłem funkcję II oficera na s/y Zuzanna, dowodzonej przez kpt. Michała
Michałkiewicza, na etapie z Francji (Bolonia) do Hiszpanii (Malaga).
2. Kolumb 1992
Jesienią 1992 r. Polski Yacht Club w Londynie poinformował, że organizuje rejs polskich i polonijnych jachtów z Europy przez Wyspy Kanaryjskie
na Karaiby z okazji 500 rocznicy rejsu Krzysztofa Kolumba i odkrycia Ameryki. Każdy z 6 członków załogi jachtu Anel pod dowództwem kpt. Franciszka Korentza chciał na swój sposób też odkryć Amerykę. Trasa z Arenys
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de Mar (Hiszpania) do Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie) to niekończące się
pasmo awarii i przeciwności, z autentycznym nocnym manewrem „człowiek
za burtą”. Uratowaliśmy kolegę, co graniczyło prawie z cudem.
3. Rejs na Karaiby
Był to rejs Szkoły pod Żaglami kpt. Krzysztofa Baranowskiego, z kilkoma uczniami szkoły średniej. W Las Palmas dołączyło jeszcze do załogi paru
młodych ludzi z USA i Anglii, którzy chcieli przepłynąć Atlantyk. Rejs na pokładzie tego najpiękniejszego brygu Fryderyk Chopin, którym dowodził kpt.
Ziemowit Barański, obfitował w wiele atrakcji i niepowtarzalnych przeżyć.
Z żalem pożegnałem żaglowiec i załogę po dopłynięciu do Fort-de-France na
Martynice.
4. S/y Free Poland
W połowie listopada 1995 r. z Chicago wypłynął w podróż dookoła świata
s/y Free Poland Ryszarda Rewudzkiego. Razem z kolegą z Nowego Yorku
dołączyliśmy do niego w Miami (Floryda). Z Maule Lake Marina wypłynęliśmy 27.01.1996 r., żegnani przez załogi stojących tu jachtów. W trudnych warunkach pogodowych płynęliśmy trasą: Floryda – Eleuthere – San Salwador
– Dominikana, gdzie zszedłem na ląd zmuszony szukać pomocy lekarskiej
po poparzeniu wrzątkiem w czasie sztormowej pogody. Rejs ten wyróżniony
został III nagrodą honorową Rejs Roku 1998.
5. Expo ’98, Round the World Rally
Regaty zorganizowane zostały przez World Cruising, z siedzibą w Londynie. Wśród wielu jachtów z całego świata był również polski jacht Mantra
3, którego projektantem, budowniczym i właścicielem był kpt. Andrzej Armiński. W towarzystwie polonijnych żeglarzy z N.Y. dopłynęliśmy z Salinas
(Ekwador) na Wyspy Galapagos, gdzie pożegnaliśmy się z nowojorskimi żeglarzami i dalej już tylko w 3 osoby przepłynęliśmy Pacyfik. Trasa z Puerto
Ayora (Galapagos) na wyspę Hiva Oa (Markizy) trwała 19 dni. Tam rozstałem
się z Małgosią i Andrzejem. Za ten rejs dookoła świata jury nagrody Rejs
Roku przyznało Andrzejowi Armińskiemu I nagrodę honorową Rejs Roku
1998, Srebrny Sekstans i tytuł Żeglarza Roku.
6. Millennium Odyssey 2000
Regaty dookoła świata zorganizowane przez brytyjską firmę World Cruising. Uczestniczące w regatach jachty odwiedziły kilkadziesiąt portów na
wszystkich kontynentach. Na pokładzie każdego z jachtów w specjalnie skonstruowanej małej lampie oliwnej płonął „święty ogień” z kościoła Świętego
Grobu w Jerozolimie, jako symbol pojednania i pokoju. Po opłynięciu globu
lampy zostały złożone w niedzielę wielkanocną 2000 r. w Rzymie podczas
specjalnie w tym celu zorganizowanej ceremonii z udziałem papieża Jana Pawła II. Brałem udział w II etapach na trasie:
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I. Bora-Bora – Tonga – Samoa – Fidżi
II. Morze Czerwone – od Dżibuti wzdłuż brzegów Erytrei, Sudanu i Egiptu.
Płynąłem na jachcie Pimalo z Luksemburga z załogą w składzie: Ern Hansen – właściciel i kapitan, Christine Hansen-Kler – jego żona i inni żeglarze
z tego kraju.
7. Od Hornu do Hornu
Wyprawa, zorganizowana przez Stowarzyszenie Studentów Politechniki
Warszawskiej „Navigare” oraz środowisko akademickie uczelni, na jachcie
s/y Zjawa IV. Wziąłem udział, jako II oficer, w 17 etapie rejsu (17.02.200402.03.2004), prowadzonym przez kapitana Marka Ihnatowicza. Po dramatycznych wydarzeniach udało się nam opłynąć legendarny Przylądek Horn
i wylądować na wyspie. Kanał Beagle był kolejnym etapem przygody.
8. Expedition Herodot
Rejs, zorganizowany przez Yacht Klub Polski Londyn, na s/y Bona Terra,
port macierzysty Szczecin. Kapitanem na całej trasie był Maciej Gumplowicz.
Załogę stanowili żeglarze polscy i polonijni. Płynąłem na trasie: Malta (port
Valletta)-Ukraina-Krym-port Massandra (Jałta) w okresie: 24 lipca-27 sierpnia 2004. Rejs na Morze Czarne organizowany był pod hasłem Expedition Herodot, w nawiązaniu do starożytnego greckiego historyka opisującego bardzo
bogate dzieje kultur i ludzi zamieszkujących w basenie Morza Czarnego od
VI wieku p.n.e. Miał cele turystyczno-poznawcze oraz, szczególnie interesujące z racji rzadkiego odwiedzania tych akwenów przez żeglarzy jachtowych,
„namacalne” sprawdzenie warunków uprawiania tam żeglarstwa turystycznego. Notatki z tego rejsu, wraz ze zdjęciami, publikowane były na bieżąco
w portalu internetowym www.kulinski.sail-ho.pl w 8 odcinkach od 9.08 do
2.10.04.
9. Hudson Bay 2005
Wielka wyprawa żeglarska na Ziemię Baffina i wody Zatoki Hudsona na
jachcie s/y Zjawa IV. Rejs nosił charakter pionierskiej wyprawy do regionów
nigdy jeszcze nieodwiedzanych przez jachty żaglowe. Przebiegał w trudnych
warunkach klimatycznych (Arktyka), nawigacyjnych i organizacyjnych. Organizatorem było Tomaszowskie Towarzystwo Żeglarskie z Tomaszowa
Mazowieckiego. Wyprawa podzielona została na 9 etapów, czas trwania od
30.04.2005 do 27.10.2005 r. Na stanowisku II oficera brałem udział w etapie
nr 6 na trasie: Churchill-Arviat-Whale Cove-Rankin Inlet-Chesterfield InletHarbour Lake-Iqaluit (Frobisher Bay)-Disko Bay-Søndre Strømfjord, prowadzonym przez kapitana Grzegorza Bińczyka. Wylądowaliśmy na Ziemi Baffina jako pierwsi polscy żeglarze. Wpłynęliśmy też do niedostępnego wcześniej
ze względu na sytuację lodową portu Iqaluit.
Wody Cieśniny i Zatoki Hudsona uważane są od stuleci za wyjątkowo
niegościnne. Dzikie i prawie bezludne, przez większą część roku skute lo-
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dem, odmarzają tylko na krótkie lato. Temperatura wzrasta wtedy powyżej
zera. Zwykle wieją gwałtowne wiatry, zaś dno roi się od podwodnych skał.
Żeglowanie utrudniają silne prądy i pływy o skoku nawet powyżej 11 m oraz
częste mgły. Mapy nawigacyjne tych rejonów zawierają wiele białych plam.
Często płynęliśmy „po lodzie”. Surowe brzegi zamieszkuje największy drapieżnik świata, niedźwiedź polarny. Disko Bay i Søndre Strømfjord leżące za
kręgiem polarnym to już prawie kres obszarów zamieszkałych przez ludzi.
Byliśmy wielokrotnie odwiedzani przez Inuitów zamieszkujących tamtejsze
osady. Wizyty na pokładzie były dla nich ogromnym przeżyciem. Nigdy jacht
żaglowy nie zawinął w te strony – znali go tylko z telewizji. Wyprawa przebyła od 9 lipca do 31 sierpnia trasę o długości 4800 mil morskich (prawie
9000 km). Pełniła również funkcję integracyjną: brała w niej udział Polonia
z Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Danii. Wyprawa Hudson 2005 została
wyróżniona w konkursie podróżników Kolosy 2005.
10. Od kopca do Góry Kościuszki
To nazwa zaplanowanej na kilka lat wyprawy żeglarskiej na jachcie
Nashachata, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Concept Sailing” (http://
conceptsailing.org/pl). Nazwa wyprawy nie jest przypadkowa. W beczułce wieziona jest ziemia zabrana z kopca Kościuszki do wysypania na Górze
Kościuszki w Australii. Cała wyprawa podzielona została na wiele etapów
i każdy jej uczestnik może znaleźć odcinek odpowiadający jego oczekiwaniom
i możliwościom. Płynąłem na etapie 11. Ushuaia-kanał Beagle-Cape HornUshuaia. W skład międzynarodowej załogi wchodziło 10 osób. Pełniłem rolę
I oficera. To kolejny rejs integracyjny z udziałem żeglarzy polonijnych. Przez
dwa tygodnie od. 15.11 do 28.11.2008 r. powtórzyliśmy historyczną trasę odkrywców opisaną w artykule Fuegia, czyli historia łodzi wielorybniczej HMS
Beagle i jej związek z teorią Darwina. Opłynęliśmy też przylądek Horn – i to
trasą, która jest niedozwolona dla żeglugi. Takiego wyczynu chyba już nikt nigdy nie powtórzy… Trasa uwieczniona została na taśmie filmowej i zdjęciach
przez niemiecką ekipę filmową wchodzącą w skład naszej załogi.
11. Wyprawa Islandia 2009
W 50. rocznicę rejsu jachtu Witeź II zorganizowana została na jachcie
Stary, prowadzonym przez kpt. Macieja Krzeptowskiego, wyprawa do Islandii. Przypomniała ona wielki wyczyn szczecińskich żeglarzy w 1959 r., który
przeszedł do historii polskiego żeglarstwa. Rejs przebiegał w sześciu etapach:
Szczecin-Thyborøn, Thyborøn-Bergen, Bergen-Reykjawik, Reykiawik-Tananger, Tananger-Frederikshavn, Frederikshavn-Świnoujście. Zawinięto do
27 portów w 6 krajach. Wziąłem udział w etapie z Kopenhagi do Thyborøn
jako III oficer. Poniżej fragment e-maila, który otrzymałem od kpt. Macieja
Krzeptowskiego:
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„Nasz rejs został wyróżniony szczecińską nagrodą Rejs Roku 2009. Dołożyłeś się, Andrzeju, do niego, dzięki!”. Dla wyjaśnienia dodam, że mój udział
był tu bardzo skromny, raczej symboliczny.
12. Norwegia 2010 Arctic Circle 660 33’, s/y Roztocze
Brałem udział w tej żeglarskiej wyprawie w dniach od 06.07.2010 do
21.07.2010 na etapie Tromsø-Tromsø. Pełniłem funkcje I oficera na jachcie
prowadzonym przez kpt.j. Włodzimierza Pogockiego. 13.07.2010 r. o godz.
7:05 załoga s/y Roztocze opłynęła, z zachodu na wschód, przylądek Nordkapp, najdalej na północ wysunięty zakątek Europy. Na trasie odwiedziliśmy
wiele ciekawych portów. Wyprawa bardzo atrakcyjna turystycznie. Żeglarsko
też była wymagająca. Przebiegała w bardzo zmiennych warunkach pogodowych w okresie tzw. białych nocy.”
W rejsach podnosi pod salingiem swoją flagę osobistą. Jest członkiem
Yacht Klubu Polski Londyn, YK Polonia w Malmø i egzotycznego Musket
Cove Yacht Club na wyspie Malolo Lailai (Fidżi). Bierze udział w licznych
polonijnych imprezach żeglarskich organizowanych w Polsce i za granicą
(Żeglarski Tydzień Polonii – Mazury 2003, 2004, Spotkanie Żeglarzy Polonijnych Pogoria 2008, Spotkanie Żeglarzy Polonijnych w Kopenhadze w 2009r.
i wielu innych).
Od 04.03.2005 r. jest członkiem Bractwa Kaphornowców. Za opłynięcie
w 2004 r. przylądka Horn na jachcie Zjawa IV uzyskuje przywilej używania imienia Albatros Hornu i noszenia żółtej chusty. Za kolejne opłynięcie
Hornu w roku 2008 na s/y Nashachata uhonorowany zostaje czerwoną chustą. 26.11.2005 r. zamustrowany, zaprzysiężony i zaliczony w poczet Bractwa
Wybrzeża Mesa Kaprów Polskich, z cyfrą 97. W r. 2010 Rada Siedmiu powierza mu funkcję oficerską webmastera, administratora witryny Bractwa, którą
przejął i reaktywował po kilkuletniej przerwie.
II. KOSMOS
Fascynacja Kosmosem i science fiction zaczęła się w pierwszej klasie
liceum, od lektury trylogii Andrzeja Trepki i Krzysztofa Borunia. Myślał
o studiach astronomicznych. Był stałym bywalcem Śląskiego Planetarium.
Zgromadził duży zbiór książek z tej dziedziny oznakowanych oryginalnym
ekslibrisem.
Jako członek Śląskiego Klubu Fantastyki realizował swoje wizje graficzne, światów i zamieszkujących je istot, w klubowym magazynie „Fikcje”, ilustrując wiele artykułów. W ramach realizacji jednego z marzeń, którym jest
lot w Kosmos, wziął udział w programie Den Store Mission – Wielka Misja.
Program transmitowany był przez duńską telewizję TV2. Z numerem 3222
startował w eliminacjach na duńskiego kosmonautę. Miał nadzieję odwiedzić
swoje pozaziemskie posiadłości, jest właścicielem działki na Księżycu i Mar-
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sie. Paszport uprawniający do takich podróży wydała mu Księżycowa Ambasada – Lunar Embassy.
Kolejną kosmiczną przygodą to było „zderzenie” z kometą Temple 1.
04.07.2005 r. w ramach programu NASA Deep Impact Discovery Mission,
ważący 372 kg pocisk wbił się w jądro komety z prędkością 37 tys. km na godzinę. W pocisku umieszczono płytę CD zawierającą listę nazwisk „pasażerów” pędzących w Kosmos na spotkanie z kometą. Znalazło się tam również
nazwisko Andrzeja Kacały.
„Bujając w obłokach”, stąpa też twardo po ziemi, jest realistą. W ramach przewidywanego scenariusza emerytalnego, rozbudowuje swoje rancho
– siedlisko zakupione na Podlasiu. Spędza tam dużo czasu podczas częstych
pobytów w Polsce. Chętnie gości u siebie różnej maści obieżyświatów.
Cały czas konsekwentnie realizuje swoje marzenia – zwiedza świat. Dwukrotnie odbył wokołoziemską podróż różnymi środkami lokomocji. Wrażeniami ze swoich wypraw dzieli się z najbliższymi, pisząc Dzienniki podróży.
Jest to wierny zapis każdego dnia, przeżyć, przygody, refleksji – bardzo osobiste „odkrywanie” odwiedzanych krajów. Jak mówią o nim koledzy i znajomi:
tramp, włóczykij, obieżyświat, wagabunda, a także omnibus i człowiek wielkiego serca. Wspaniały kolega, druh i mężczyzna, na którym można polegać.
Żeglarz.
Swoje motto życiowe zaczerpnął z C.H. Andersena: „At rejse er at live”,
co w tłumaczeniu brzmi: „Podróżować – znaczy żyć”.
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Życiorys Polaka – zesłańca
i emigranta; przez Archangielsk z armią Andersa, przez
Kenię i Ugandę do Anglii,
Hiszpaniii reszty świata,
z wyłączeniem Polski na długie pięćdziesiąt lat.
Na ziemi od wieków polskiej,
a w czasie rozbiorów pod
zaborem rosyjskim, między
wojnami – znów polskiej, po
wojnie zaś, znów rosyjskiej,
a obecnie ukraińskiej, znajduje się miasto Włodzimierz
Wołyński – miejsce mojego
urodzenia. Stamtąd w lutym 1940 r. mnie, jako małego chłopca z całą rodziną,
wywieziono do łagrów rosyjskich w okolice Archangielska. Podróż w wagonach towarowych, a właściwie bydlęcych, trwała kilka tygodni. Krótko po
północy wyrzucono nas na śnieg. Noc polarna była piękna, jasna i spokojna.
Niebo pełne gwiazd. Szliśmy brodząc w głębokim śniegu kilometr do obozu.
Obozów było kilka w okolicy. Nas przydzielono do kwartału nr 20. Obozy
były puste, zbudowane w późnych latach dwudziestych. Tam Stalin wysyłał
Tatarów i swoich ziomków Gruzinów za to, że zbyt dosłownie interpretowali
konstytucję rosyjską – chcieli odłączyć się od Związku Radzieckiego.
We wczesnych latach trzydziestych Chruszczow, prawa ręka Stalina,
wysłał tam swoich ziomków. Kiedy Rosję nawiedził głód, Ukraińcy byli
najbardziej zbuntowanym elementem. Obozy, typowe koncentracyjne, otoczone były drutem kolczastym z wieżami dla strażników. Nie było jednak
strażników,bo kto próbowałby ucieczki z miejsc odległych o kilkaset kilometrów od jakiejkolwiek cywilizacji, otoczonych przez moczary, bagna i lasy,
gdzie głównymi mieszkańcami były głodne wilki i niedźwiedzie. Intrygowały
mnie bardzo łańcuchy w chatach przy pryczach. Podobno przykuwano tam
Tatarów i Ukraińców, bo i tam się buntowali. Były też próby ucieczki. Jednak nie było im dane długo pożyć, bo jak wspominałem, obozy były puste,
a przyległe cmentarze pełne. Komendant NKWD przywitał nas słowami : „Wy
zdies na wsiegda”. Te „na wsiegda” było bardzo względne, bo po kilkunastu
miesiącach pobytu, czwarta część więźniów przeniosła się na cmentarz.
Leningrad był oblegany. Wojska niemieckie zbliżały się do Moskwy.Tę
krytyczną dla Rosji sytuację wykorzystał gen.Sikorski. Zaproponował Stalinowi zwolnienie Polaków z łagrów i stworzenie armii polskiej, która z kolei
pomoże Rosji w kryzysie. Stalin się zgodził. Funkcję tworzenia armii powie-
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rzono gen.Andersowi. Pierwsza placówka to Tatiszczewo, koło Kirowa. Po
zwolnieniu z obozów dotarliśmy tam po wielu tygodniach. Nie przyjęto mnie
do kadetów, mimo, że „podniosłem” swój wiek o kilka lat. Ale ze względu
na mego ojca i starszą siostrę (młodsza ochotniczka) zakwalifikowaliśmy się
jako rodzina wojskowa.
Gen. Anders nie zgodził się na jakąkolwiek akcję na terenie Rosji, bo równie dobrze zorganizowana armia polska mogła zaatakować wspólnego wroga
od strony morza Śródziemnego.
Stalin zgodził się, wypuszczając wojsko i rodziny wojskowe przez morze
Kaspijskie do Iranu. Wojsko na Środkowy Wschód, my natomiast przez Indie
(Karachi-obecny Pakistan) do wschodniej Afryki przez ocean Indyjski. Płynęliśmy otoczeni dużym konwojem (konrtorpedowce, pancerniki, samoloty)
bo podwodne łodzie japońskie zatapiały wszystko cokolwiek i gdziekolwiek
płynęło.
Lądowaliśmy w Mombasie bez przygód. Pociągiem przez Kenię, później Nilem do Ugandy. Obóz Masindi składał się z pięciu wiosek.Tam spędziłem pięć lat uczęszczając do naprędce zorganizowanego gimnazium, tam
też zdałem małą maturę. Poza nauką pracowałem w harcerstwie. Przez ten
okres pięciu lat prowadziłem drużynę - przeciętnie czterdziestu pięciu harcerzy Organizowałem obozy harcerskie i brałem udział w ogólno-afrykańskim
międzynarodowym Jamboree.
Po skończonej wojnie, z pewnym opóźnieniem, rząd angielski zaprosił
nas do Anglii jako emigrację polityczną z dwóch przyczyn:
1. W wyniku traktatów Jałty, Teheranu, Poczdamu, nasze ziemie wschodnie oddano Rosji.
2. Polska armia, lotnictwo, marynarka tworzyły część sił aliantów w czasie
wojny.
W Anglii zdałem dużą maturę i nostryfikowałem ją w Imperial College
w Londynie. Ministerstwo Oświaty udzieliło mi stypendium na studia wyższe. W 1953 r. otrzymałem dyplom „Bachelor of Arts” odpowiednik naszego
magisterium. Zrobiłem dodatkowe studia roczne w Chelsea, tak zwane „Postgraduate Course in Education”.W 1959 r. ożeniłem się z Polką, która miała
bardzo podobną drogę do Anglii, tylko przez Środkowy Wschód. W krótce
potem rozpocząłem pracę w katolickim gimnazjum dla chłopców w Bromley,
na peryferiach Londynu. W tym czasie prowadziłem też wieczorowe wykłady
w Bromley Technical College.
Przez kilka lat prowadziłem sobotnią szkołę polską przy parafii w Brockley w Londynie. Jedyny przedmiot – to język polski. Była to praca honorowa dająca duże zadowolenie. Pensja nauczyciela była raczej skromna. Moje
ambicje i zainteresowania były rozległe (narciarstwo, żeglarstwo, domy w górach, domy nad morzem, podróże). Pieniądze na zaspokojenie moich marzeń
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z czasem się znalazły ( w wyniku kupowania, przerabiania i wynajmowania
domów). Jednym z większych osiągnięć w tej dziedzinie, było zbudowanie
małego osiedla (32 wille) w Hiszpanii, koło Alicante. Nazwałem je Los Bancales i znajduje się ono na mapie Hiszpanii, w Costa Blanca.
Kiedy nasze córki Hania i Krysia skończyły szkoły, studia wyższe i rozpoczęły pracę, żona moja poprosiła o rozwód. Jakiekolwiek były ku temu powody, ja nie oponowałem. To się zdarza. Zakończyło się to wszystko polubownie, bez sprawy sądowej.
W kilka lat później ożeniłem się po raz wtóry z bardzo miłą Angielką,
która aktywnie wspierała moje zainteresowania (tenis, squash, bridge, podróże, narciarstwo, żeglarstwo). Ostatnio ma Ona pewne niedomagania zdrowotne tak, że z bardziej aktywnych „hobbies” ogranicza się do żeglarstwa. Na
narty towarzyszy mi tylko jako „dame de companie” – bo ktoś musi mnie
„pozbierać” jak się wysypię – powiada. Wyzbyliśmy się mieszkań w Szwajcarii, nad jeziorem Geneva i na południu Francji. Obecnie mamy mieszkanie
w Anglii i względnie wygodną willę w Hiszpanii, gdzie ostatnio częściej przebywamy.Tuż obok mamy naszą łódź – Hallberg Rassy 43, która nosi imię
Kaprys.
Moje pierwsze spotkanie z łódkami sięga czasów zsyłki. Obóz przylegał
do rzeki Suchona. Pozwalano nam wychodzić nad rzekę. Z desek z lokalnego
tartaku zbiliśmy „kajak”. Spuszczony nad rzekę przeciekał nieco, ale mech
i żywica z pobliskiego lasu zapobiegły problemowi. Krótkie lato – zaledwie
3 miesiące, ale wykorzystane w pełni.
W Afryce urządzaliśmy obozy harcerskie nad jeziorem Victoria. Harcmistrz Ignacy Kozioł pomagał nam w pracy harcerskiej, a jako doświadczony
żeglarz, organizował kursy żeglarskie. Victoria-Nyassa Sailing Club pozwalał
nam korzystać z klubowych łodzi. Pływaliśmy wśród hipopotamów i krokodyli. Nie było żadnych wypadków.
Po osiedleniu się w Anglii, często wynajmowałem małe żaglówki, głównie na wschodnim wybrzeżu koło naszej szkoły w Suffolk. W 1950 r. Jako student wraz z pięcioma innymi kolegami wynająłem 28-stopowy jacht i popłynęliśmy z Southampton do Dieppe. Był to wrzesień, pogoda kapryśna, moja
załoga po raz pierwszy na jakiejkolwiek łodzi. Z różnymi przygodami, ale
odwiedziliśmy Dieppe i wróciliśmy do Southampton cali.
Jako nauczyciel miałem względnie dużo wolnego czasu. W roku 1959
w moim obszernym garażu zbudowałem własną osiemnastostopową łódź
i nazwałem ją Hania, bo moja pierwsza córka urodziła nam się rok wcześniej.
W następnym roku popłynęliśmy tą łodzią z Dover do Calais. Był to znów
wrzesień. W drodze powrotnej złapała nas ósemka z południowego zachodu.
Wpłynęliśmy do Dover w bardzo mokrym stanie.
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Pierwszą większą jednostkę jaką miałem, był szybki 37-stopowy jacht
Ocean 37. Nazwaliśmy go Kaprys, bo rzeczywiście był to kaprys – nie było
mnie stać na taki wydatek. (Następne 6 jachtów w mojej historii żeglarskiej,
dla podtrzymania tradycji też nazywałem Kaprysami, jakkolwiek później było
mnie na nie stać). Tym jachtem opłynęliśmy całą północną Francję, łącznie
z wyspami Channel Islands, a także płynęliśmy Renem aż do Koblencji i kawałek w górę rzeki Mosel. Na tymże jachcie przyjmowaliśmy polską załogę
Stomila. Był to rok 1977, kiedy do Cowes (wyspa Wight) na Cowes Week
zawinął polski jacht Stomil pod komendą Basi Gajewskiej i bez silnika, pod
prąd dobił gładko do naszego Kaprysa. Stomil nie brał udziału w Cowes Week
bo był nowy i niedokończony. Brał natomiast udział inny yacht polski, któremu skiperował – jak dobrze pamiętam – Kuba Jaworski. W pierwszym dniu
mieli kolizję z Hiszpanami. Polski jacht wrócił ze złamanym masztem. Mimo
usilnych prób reperacji, Polacy zajęli przedostatnie miejsce – ostatni byli Japończycy.
W 1979 r. nabyłem jacht Moody 39 – szybki, zwrotny i wygodny. Z punktu widzenia estetycznego wyglądał jak cielna krowa. Dlatego też w 1983r.
zamówiłem w Szwecji Hallberg Rassy 42 – dalekomorski slup, bezpieczny,
elegancki i szybki. Odebraliśmy go osobiście z Ellos w Szwecji. W drodze
przez morze Północne do Brighton mieliśmy przyjemność wymienić pozdrowienia (przez radio) z Darem Młodzieży powracającym na Bałtyk, bodajże
z Dalekiego Wschodu.
W rok potem nasz Kaprys H/R 42 powędrował na Morze Śródziemne,
a zawijając do różnych portów zbierałem potrzebne informacje dla świata
żeglarskiego. Napisałem kilka artykułów na ten temat dla pism żeglarskich
w Anglii.
W czerwcu 1986 r. mieliśmy miłe wydarzenie. Zawinęliśmy do Mason na
Minorce i żona moja spostrzegła polską flagę na jachcie Zbigniew Boliński.
Nawiązaliśmy szybką znajomość. Odwiedziliśmy się wzajemnie na jachtach,
celebrując obficie spotkanie.
Zbigniew Boliński skiperowany przez Tomasza Głuszkę, z bardzo mieszaną załogą, o rozpiętości wieku od studenta do emeryta. Płynął z Grecji do
Polski z poważną awarią silnika. Jak dowiedziałem się później, to jakkolwiek
z pewnym opóźnieniem, ale jednak dopłynął? Brawo kapitan i załoga!
Morze Śródziemne, obszerne i ciekawe, ale Kaprys przemierzył je wzdłuż
i wszerz, dlatego też „rzuciliśmy” się przez Atlantyk. Po drodze wzięliśmy
udział w dwutygodniowych regatach na Wyspach Kanaryjskich. Na 17 jachtów biorących udział zajęliśmy względnie dobre miejsce.
Sama podróż przez Atlantyk była spokojna i raczej nudna, ale po przepłynięciu byliśmy wynagrodzeni wspaniałą żeglugą na wyspach Karaibskich,
gdzie pływaliśmy aż do maja 1988r.
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W maju, po „Antiqua Week”, ruszyliśmy do Europy w zorganizowanej
flotylli 27 jachtów pod nazwą Transarc (pisałem o tym obszernie w Yachting
World Oct. 88 i Little Ship Club).
W Gibraltarze Kaprys otrzymał nagrodę wręczoną przez ministra sportu
za najszybsze pierwsze w historii przejście z Royal Docks – Antiqua, przez
Bermudy do Gibraltaru.
W 1989r. nasz Kaprys został zastąpiony nowym H/R 42, ale nazwa Kaprys – jak wspomniałem – pozostała. Znów odebraliśmy go ze Szwecji. Mieliśmy wesołą i ciekawą załogę, między innymi płynął z nami Mike Peyton,
znany karykaturzysta pism żeglarskich.
Kaprys pozostał na morzu Śródziemnym do roku 1991 kiedy to w czerwcu ruszyliśmy na Bałtyk, aby wziąć udział w dużym wydarzeniu – pierwsze
polskie Jamboree, w wolnej Polsce – World Polonia Sailing Jamboree, zorganizowane przez Polski Yacht Club w Londynie i Joseph Conrad Yacht Club
w Chicago. (Moje pełne sprawozdanie i wrażenia opublikowałem w dwóch
pismach Yachting World i Litlle Ship Club w Londynie). Były to chwile pełne
emocji. Po raz pierwszy od czasu wojny polscy żeglarze z Zachodu wpłynęli
na własnych jachtach na wody wolnej Polski.
Z 40 przewidzianych, 23 jachty wzięły udział w uroczystościach, które trwały 2 tygodnie. Byliśmy gośćmi Polskiej Marynarki Wojennej. Statek
Marynarki towarzyszył nam w drodze z Jastarni do Gdyni. Przywitała nas
tam orkiestra Marynarki Wojennej i kompania honorowa. Były przemówienia,
reminiscencje i wywiady. Byliśmy między innymi przyjmowani na Darze Pomorza i na stojącym obok pancerniku. W tym miejscu pozwolę sobie przetłumaczyć jeden akapit z mego artykułu zamieszczonego w piśmie angielskim.
„Najstarszym uczestnikiem był porucznik Edward Żydowicz. Podczas wojny
służył on na kilku okrętach wojennych, a trzy z nich były storpedowane. Przeżył wojnę, ale nie mogąc powrócić do kraju rodzinnego, osiedlił się w Brazylii.
Przyleciał z Brazylii specjalnie, aby uczestniczyć w Jamboree. Kiedy byliśmy
na pancerniku, porucznik Żydowicz, pokazując legitymację służby w Marynarce Wojennej (splamioną wodą morską i oliwą) prosił admirała Łukasika
o formalne zwolnienie go ze służby. Nie wiem czy prośba jego została rozpatrzona pozytywnie, ale nazajutrz sprezentowano mu nowy mundur oficera
marynarki.”
Z Jamboree wracaliśmy przez Szwecję – z Bałtyku przez Gota Canal do
Gothenburga. Kanał ten ma 70 śluz i zwany jest Kanałem Rozwodów. Przepłynęliśmy go we dwójkę i nadal jesteśmy małżeństwem. W Gothenburgu
dostaliśmy specjalny dyplom za nasze osiągnięcie.
Powrót przez La Manche i Biskaje (tym razem mniej przyjemne ) stał się
rutyną.
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W Gibraltarze, w roku 1993, Kaprys wziął udział wraz z trzema innymi
polskimi jachtami w uroczystości pięćdziesięciolecia śmierci Gen.Sikorskiego. Była też reprezentacja z Polski. Uroczystość była dostojna i podniosła:
msza św., przemówienia, akademia. W miejscu gdzie spadł samolot Generała, zwodowano wieńce. Wieczorem ognisko i apel poległych. Nie pamiętam
ile salw armatnich należy się generałowi, ale brytyjski garnizon wykonał to
sprawnie i dokładnie. Po uroczystościach mieliśmy zaszczyt gościć u siebie
na pokładzie Kaprysa adiutanta Gen.Sikorskiego – hr. Łubieńskiego. Ocalał
z katastrofy zostając w Gibraltarze, bo musiał swoje miejsce w samolocie
oddać kurierowi z Polski, który właśnie przyleciał z ważnymi szyframi, a odszyfrowanie było możliwe tylko w Londynie.
Kaprys powrócił na swoje stałe miejsce do Sanary koło Tulonu, gdzie
mieliśmy także mieszkanie.
Nowa technologia, postęp, ulepszona forma i wygląd i znów zmieniliśmy
naszego Kaprysa na nowego H/R 45 – model szybszy i wygodniejszy. Tak jak
poprzednio, odebraliśmy go osobiście z Ellos. Tym razem, aby uniknąć monotonii, popłynęliśmy przez Morze Północne do Szkocji i weszliśmy na kanał Kaledoński w Inverness. Kanał krótszy i łatwiejszy niż Gota. Wyszliśmy
w Fort William na Atlantyk i skierowaliśmy się na Isle of Man, Dublin, Cork
i przez Morze Irlandzkie do Falmouth. Nastepnie przez Biskaje i Gibraltar
– do Sanary. Tym nowym jachtem zrobiliśmy kilka rejsów dokoła Sardynii
i Korsyki, zaczepiliśmy o brzegi włoskie z przyległymi wyspamii. Doszliśmy
do wniosku, że ciekawsze są wody Hiszpanii, zacumowaliśmy w Alicante.
Jedną z najciekawszych przygód była pięciotygodniowa żegluga po wodach Antarktydy, na s/y Pelagic (17 m długości). Spotkanie z górą lodową, odwiedziny na stacjach doświadczalnych ukraińskiej, argentyńskiej, angielskiej
i chilijskiej. Z polską stacją nie udało się nawiązać kontaktu.
Wróciliśmy do Ushuaia i stamtąd przez Buenos Aires do Londynu.
W listopadzie 2005 r. zostałem przyjęty do Bractwa Wybrzeża Mesy Kaprów Polskich i otrzymałem cyfrę 98. Bracia uhonorowali moje zasługi dwoma białymi i jedną czerwoną Gwiazdą, oraz Medalem Bractwa Wybrzeża.
Swobodnie posługuję się angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim. Poza żeglarstwem uprawiam wszelkie sporty rakietowe: tenis, badmington i squash oraz narciarstwo. W wolnych chwilach także poluję.
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Dwunastego dnia wiatr wreszcie odwrócił. Nie od razu. Minęło parę godzin, ocean powoli uspokajał się, a wschodni
rozkołys przyjmował pierwsze
podmuchy z północnego zachodu. Wymodlony wiatr pozwolił na zmianę kursu z Morza Celtyckiego na kanał La
Manche. Naszym celem było
odległe o 160 Mm Falmouth
w Kornwalii, a nie zielona Irlandia.
Minione 11 dni dały
w kość. Silny wschodni wiatr,
drugi ref i na zmianę zrolowany i sztormowy fok. Suchy prowiant znikał
z każdą wachtą, amerykańskie czekoladki przeszły solą, a weki z gulaszem
wiezione jeszcze z Chicago nie dały się odgrzać – za bardzo bujało.
Dwunasty dzień zmienił nasze menu. Na pełnych żaglach przy stałej trójce z NW nadrabialiśmy gorące kilokalorie. W ruch poszła gitara, korkociąg
i salut Neptunowi. Koszerne wino zamustrowane na Florydzie jest niepowtarzalne. Z młodych winogron z odmiany wschodnio-środkowo-europejskiej
smakuje jak domowy sok z dzieciństwa podreperowany kilkunastoma procentami.
Nasze dziękczynienie przerwał nienaturalny warkot. Spod niskich chmur
wyłonił się dwusilnikowy turbolot z wielkim napisem „Fisheries Patrol” na
burcie. Zakołował, obniżając pułap na kilkadziesiąt metrów, tak że zauważyliśmy pilota z gestem OK. Korzystając z okazji, wywołałem go na szesnastce, przedstawiając naszą jednostkę, trasę i prośbę o prognozę. Z charakterystycznym angielskim akcentem pilot zapewnił o sprzyjających wiatrach na
następne 24 godziny, spytał, czy kogoś powiadomić na lądzie, i pożegnał nas,
odlatując na południe, przez Biskaje, gdzie miał nocować w Galicji.
Rytm wacht z półtora powrócił do trzygodzinnych. Przy trzech osobach
na łódce czyni to prawie 6 godzin wymarzonego snu, zaległych wpisów do
dziennika i powrotu do kolejnej książki. Spokojna noc, z przejaśniającym się
niebem, w odróżnieniu do poprzednich okazała się dość atrakcyjna. Obserwacja coraz większego ruchu statków przy Isles of Scilly i wzmożonych transatlantyckich lotów celnie zabijała dłużące się kwadranse wacht.
Trzynasty dzień po wyjściu z Horty i ponad stumilowy przebieg dobowy
naszej nieco ponad 9-metrowej jednostki przyniósł nam kolejną niespodziankę. Znajomy warkot na niebie i ponowny kontakt ze znanym nam samolotem.

303
Darek Pękala (cyfra 101)
Pilot domyślał się naszej pozycji i bez problemu nas odnalazł. Rano wystartował z Bilbao i po skontrolowaniu rybackich akwenów Hiszpanii i Francji wracał do brytyjskiej bazy. Podał prognozę, życzył „good luck” i na „goodbye”
pomachał skrzydłami.
Wiatr zelżał, a my z coraz bardziej odczuwalnymi prądami płynęliśmy
raz szybciej, raz wolniej. Locja i spis świateł z rozmazanymi od wilgoci pieczątkami marynistycznej księgarni w Fort Lauderdale nie opuszczały półki
w kokpicie. Czytanie świateł Land’s Endu i Kornwalii okazało się niezłym
ćwiczeniem. Po kilkunastu godzinach, na katarynie, o świcie, dobiliśmy do
burty Solidarity Brata Andrzeja (69). Za nami pierwszy Atlantyk. Przed nami
cornish pastry i pinta ale’a na rynku Falmouth.
Przygoda z Fisheries Patrol zdarzyła się w czerwcu 1997 roku, między
Azorami a Anglią. Mój jacht Quo Vadis wraz z jachtami Solidarity, Albatross
i Stardust wzięły udział w II Word Polonia Saling Jamboree i obchodach
1000-lecia Gdańska. Flotylla 4 jachtów wypłynęła w kwietniu z Florydy
i Rhode Island. Po trzech miesiącach żeglugi z zawinięciem na Bermudy
i Azory pierwszym portem w kraju był Kołobrzeg, zarządzany wtedy przez
Brata Wojtka (83).
Moje życie żeglarskie stało się z czasem profesją. Gdzieś na morzu, powracając do lektur Brata Krzysztofa (3), wspominam liczne przygody z Bratem Andrzejem (69), dziękując losowi, że ponad 20 lat temu spotkałem Brata
Jerzego (2). Żeglarscy mentorzy, jakich każdemu życzę.
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Moja fascynacja wodą, przestrzenią i przyrodą zaczęła się
chyba tuż po moim urodzeniu
26.09.1936 roku w Grudziądzu nad Wisłą. W latach młodzieńczych i dorosłych często
wracałem do tej rzeki, aż po
70. rok życia, który pragnę
uczcić wyprawą żeglarską od
jej źródeł aż do jej ujścia. Były
też inne rzeki, na których żeglowałem i które przemierzałem różnymi „pływadłami”
w kolejnych etapach mojego
życia: Brda w Bydgoszczy,
Drwęca w Brodnicy, Nogat
w Malborku, Noteć koło Nakła, Odra, Świna, Piana i inne
rzeki na Pomorzu Zachodnim. Później w marynarskim życiu: Sekwana, Amazonka, Missisipi, Houston, Tamiza, Skalda, Humber i wiele innych na różnych
kontynentach.
Od wybuchu drugiej wojny światowej, po uwięzieniu przez Niemców
mojego ojca Władysława (oficera rezerwy WP) w obozie jenieckim Oflag
II C Woldenberg (Dobiegniew k. Piły), zmuszeni zostaliśmy do opuszczenia mieszkania w Grudziądzu i wyjazdu z mamą Martą (z domu Niemczyk)
i młodszym bratem Stanisławem do Warszawy. Mama pochodziła ze znanej
w Bydgoszczy rodziny patriotycznej Niemczyków. Jej młodszy brat Maksymilian, ppor., pilot dowódca brytyjskiego bombowca, zginął w czasie nalotu na Bremę w 1942 r. Starszy brat Leon – oficer zawodowy WP – zmarł
w czasie kampanii wrześniowej w 1939 r. Dziadek Adam Niemczyk do końca
wojny jako kolejarz współpracował z podziemiem antyhitlerowskim w Bydgoszczy. Oboje rodzice posiadali średnie wykształcenie, mama ekonomiczne
i znajomość kilku języków obcych, ojciec był technikiem w zakresie torów
kolejowych.
Mama, samotnie wychowując nas w Warszawie w ponurych latach okupacji hitlerowskiej, wpajała nam szacunek do ojczyzny i zainteresowanie polską
przyrodą. Z tamtych lat pozostały cudowne wspomnienia wakacji w Świdrze
k. Warszawy, piaszczystych łach i zakoli rzeczki o tej samej nazwie, a także
dalekich niedzielnych wypraw do lasu pyrowskiego i na nadwiślańskie łąki
Kępy Zawadowskiej.
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W czasie Powstania Warszawskiego mama została rozstrzelana przez
Niemców na Mokotowie 06.08.1944 r. Opiekowała się nami zaprzyjaźniona
z mamą wspaniała „ciocia” Maria Głogowska, która po upadku Powstania
przeżyła z nami tragiczny pochód wypędzonej ludności Warszawy do Pruszkowa i wywózkę do podkrakowskiej wsi Otola, gdzie odnalazł nas dziadek
Adam Niemczyk i zabrał do Bydgoszczy.
Po powrocie z oflagu w maju 1945 r. ojciec rozpoczął pracę w PKP (był
kontrolerem torów kolejowych) i do końca szkoły podstawowej mieszkaliśmy
w Brodnicy. Tam poznałem Drwęcę i okoliczne malownicze jeziora: Niskie,
Wysokie Brodno oraz Bachotek. Jednak prawdziwa fascynacja żeglarstwem
zaczęła się na obozie letnim nad jeziorem w Charzykowych k. Chojnic, gdzie
w 1952 r. zdobyłem stopień żeglarza.
Do Technikum Elektrycznego uczęszczałem w Bydgoszczy i wtedy już
jako członek klubu LOK często żeglowałem na jeziorach charzykowskich,
jeziorze chmielnickim k. Bydgoszczy oraz na Wiśle w Brdyujściu. Po ukończeniu technikum i podjęciu pierwszej pracy zawodowej w charakterze konstruktora instalacyjnego sprzętu elektrycznego mogłem dalej rozwijać swoje
zainteresowania żeglarskie i narciarskie. Do połowy roku 1956 wypływałem
ok. 620 godzin na wszystkich tamtejszych typach żaglowych łodzi mieczowych oraz uczestniczyłem w rejsie stażowym Wisłą na DZ z Brdyujścia na
Zalew Wiślany i z powrotem.
Jesienią 1956 r. opuściłem Bydgoszcz, aby rozpocząć studia na Politechnice Szczecińskiej na kierunku budownictwo wodne, od dawna wzbudzającym moje zainteresowanie. Od tamtego roku pozostałem wierny wspaniałym
i urozmaiconym szczecińskim akwenom żeglarskim, na które powracałem zawsze z radością, po dalekich okołoziemskich rejsach na statkach PŻM, gdzie
pracowałem jako oficer nawigacyjny. W latach studenckich brałem udział
w regatach i na morzu jako członek szczecińskiego Jacht Klubu AZS, zdobywając kolejne stopnie żeglarskie – sternika jachtowego (1957 r.), jachtowego
sternika morskiego (1964 r.), instruktora PZŻ (1965 r.), instruktora żeglarstwa
regatowego (1966 r.), jachtowego kapitana bałtyckiego (1970 r.), kapitana
jachtowego (1999 r.), kpt. motorowodnego (2000 r.).
Żeglarską pasją młodzieńczych lat były głównie regaty. Początkowo na
jednostkach balastowych w regatach regionalnych i ogólnopolskich (mistrzostwo Okręgu Szczecińskiego w klasie Słonka w 1958 r.), a następnie w regatach zalewowych i morskich (III miejsce w Mistrzostwach Polskich Jachtów
Morskich 1966 r. z kpt. J. Demczukiem). Niewątpliwie na moją dalszą formację żeglarską miała wpływ mobilizująca atmosfera panująca w ówczesnym
żeglarstwie akademickim i osobowość takich kapitanów, jak Ludomir Mączka, Wojciech Jacobson, Wojciech Michalski, Jerzy Szelestowski i innych,
z którymi pływałem na Bałtyku i Morzu Północnym.
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W 1962 r. założyłem rodzinę i na stałe związałem się ze Szczecinem. Żona
Stanisława jest fotografikiem w Akademii Rolniczej i raczej domatorką. Natomiast syn Jacek to absolwent Wyższej Szkoły Morskiej, dwie córki: Ewa
(absolwentka Politechniki) i Joanna (absolwentka Uniwersytetu) są sternikami
i razem z wnuczkami żeglujemy – od 1990 r. na naszym morskim rodzinnym
jachciku Gontyna – typu Cumulus o długości 6,6 m. Żeglarstwem i narciarstwem zaraziłem całą rodzinę (łącznie z zięciami, synową, wnuczkami i dalszymi krewnymi).To jest nie tylko nasze hobby, ale szkoła aktywnego życia.
Mój brat Stanisław, obecnie znany i ceniony warszawski grafik, pomimo
wspólnych startów w regatach żeglarskich, pozostał wierny swoim zainteresowaniom wędkarskim. Wcześniej w latach studenckich był utalentowanym
pięcioboistą i taternikiem, natomiast jego żona Teresa to nie tylko malarka, ale
i autorka poszukiwanej książki kucharskiej Kuchnia skandynawska. Ich syn
Michał, wybitny polski płetwonurek, zginął tragicznie podczas nurkowania
głębokościowego w Egipcie jesienią 2003 r. Do tragicznych kart rodu Poradów trzeba zaliczyć również śmierć mojego kuzyna – alpinisty Krzysztofa
Porady na ścianie Elbrusu (5642 m n.p.m.) na Kaukazie latem 1978 r.
W latach 1956-64 zaangażowałem się intensywnie w działalność społeczną związaną z organizacją żeglarskiej turystyki w ramach Zrzeszenia Studentów Polskich (ówczesnego Biura Podróży i Turystyki Studenckiej) „Almatur”
oraz w szkolenie żeglarskie w JK ASZ w Szczecinie. W latach 1965-66 byłem
trenerem kadry regatowej JK AZS, natomiast w latach 1967-73 – Wiceprezesem Jacht Klubu AZS odpowiedzialnym za szkolenie i turystykę żeglarską.
Żeglarstwo morskie było inspiracją moich zainteresowań zawodowych po
zakończeniu studiów na Wydziale Budownictwa Wodnego.
Początkowo pracowałem w Zjednoczeniu Gospodarki Rybnej jako inspektor ds. inwestycji hydrotechnicznych i lądowych w morskich portach rybackich (do 1968 r.), a następnie w Oddziale Szczecińskim Instytutu Morskiego
na stanowisku starszego inżyniera. W 1972 r. rozpocząłem pracę w Wyższej
Szkole Morskiej, gdzie poza działalnością dydaktyczną i badawczą byłem
w sezonie letnim w Podgrodziu k. Nowego Warpna instruktorem żeglarstwa
i komendantem Obozu Ratownictwa Morskiego dla studentów Wydz. Nawigacyjnego WSM. Do 1992 r. byłem również społecznym instruktorem żeglarstwa morskiego w Jacht Klubie WSM w Szczecinie.
Akweny Wielkich Jezior Mazurskich poznałem w 1973 r. jako instruktor
żeglarstwa w Międzynarodowym Ośrodku Żeglarstwa SZP w Giżycku.
Uczelnia morska jest moim optymalnym 35-letnim stałym miejscem pracy, gdzie mogłem rozwijać i wykorzystywać swoje dotychczasowe doświadczenie morskie i instruktorskie w pracy dydaktycznej ze studentami oraz działalności naukowo-badawczej.
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Po ukończeniu WSM (1978 r.) uzyskałem kolejne dyplomy oficerskie – nawigatora PMH, łącznie z najwyższym dyplomem zawodowym – kapitana żeglugi wielkiej (1992 r.). Na przestrzeni około 20 lat z przerwami na działalność
dydaktyczną pływałem jako oficer pokładowy (IV, III, II, I) na statkach Polskiej
Żeglugi Morskiej i na statkach pod obcą banderą. Na statkach PŻM uczestniczyłem dwukrotnie w rejsach dookoła świata (Horn i Kanał Panamski).
W szczecińskiej WSM początkowo pracowałem na stanowisku naukowo-technicznym do 1978 r.), a następnie jako adiunkt i kierownik Zakładu
Technicznej Eksploatacji Statku (1982 r.) oraz dziekan i prodziekan Wydziału
Nawigacyjnego (1991-1994). Współuczestniczyłem w tworzeniu nowej dyscypliny naukowej – inżynieria ruchu morskiego.
W 1980 r. w Wyższej Inżynieryjno-Morskiej Szkole w Leningradzie uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych ze specjalnością teoria manewrowania
statkiem. Od 1978 r. jako adiunkt wykładałem przedmioty: wiedza okrętowa,
podstawy manewrowania statkiem, ratownictwo morskie, morskie budowle
hydrotechniczne, śródlądowe drogi wodne. Osiągnięte sukcesy dydaktyczne i badawcze w ww. dyscyplinach naukowych zawdzięczam wychowaniu,
wyszkoleniu i doświadczeniu żeglarskiemu, a fascynację wodą, przestrzenią
i przyrodą – ciekawym ludziom, których spotykałem dzięki żeglarstwu i pracy
na morzu.
W latach 1970-2005 byłem autorem i współautorem 84 prac badawczych
na rzecz gospodarki morskiej, 53 projektów, opinii, recenzji, referatów i komunikatów naukowych nieopublikowanych, 18 skryptów z wykładów autorskich, ćwiczeń dla studentów oraz programów nauczania.
Na dorobek mojej publicystyki naukowej i popularno-naukowej z niżej
wymienionych dziedzin składają się:
• druki zwarte i opublikowane referaty (59),
• artykuły w czasopismach ciągłych (111),
• socjologia i kultura morska (6/41),
• problematyka pomocy społecznej (4/28),
• inżynieria ruchu morskiego (20/25),
• ratownictwo morskie (18/5),
• hydrotechnika morska i śródlądowa (4/6),
• bezpieczeństwo w jachtingu (7/6).
Ponadto jestem autorem książki Kultura i socjologia morska w dobie globalizmu, a książki oczekujące na wydanie to: Zanim wyruszysz w morze, Tyłem do morza, Anonimowy przyjaciel – problemy psychologii społecznej, Moi
kapitanowie i ich statki, Ślady naszych myśli (tom poezji).
Działalność publicystyczną i popularnonaukową z dziedziny socjologii
i kultury ludzi morza oraz pedagogiki i polityki morskiej państwa wyrażają
krótkie rozprawy, eseje i felietony, opublikowane w czasopismach krajowych
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oraz na stronach internetowych „Stella Maris”. Aktualne problemy socjologiczne marynarzy opublikowane są w „Zeszytach Socjologii Morskiej” PAN.
Inspiracją do twórczości kulturalno-socjalistycznej oraz naukowo-zawodowej było podjęcie pracy na morzu w 1972 r. Za działalność kulturalną
i zawodową na statkach PŻM zostałem wyróżniony Złotą i Brązową Latarnią
Morską, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” i medalem 20-lecia PŻM.
Jestem twórcą Społecznego Telefonu Zaufania w Szczecinie i jego pierwszym
wieloletnim prezesem. Idei pomocy telefonicznej osobom w kryzysie psychicznym, moralnym i społecznym poświęciłem 26 popularnych felietonów
i specjalistycznych referatów, opublikowanych w tygodnikach społeczno-kulturalnych i specjalistycznych.
Publikacje o tematyce społeczno-politycznej od roku 1997 zamieszczałem
w Szczecińskim Tygodniku „Nowy Kurier” (przez rok byłem członkiem komitetu redakcyjnego). Od 1999 r. współpracuję z redakcją Dwumiesięcznika
Polaków w Kraju i na Obczyźnie „Nowy Przegląd Wszechpolski” w Lublinie.
Publikacje z dziedziny ratownictwa morskiego i bezpieczeństwa w jachtingu
zamieszczane są na stronach internetowych Klubu Kapitanów Jachtowych,
Akademii Morskiej oraz w „Akademickich Aktualnościach Morskich” AM
w Szczecinie.
Poza działalnością zawodową, społeczną i żeglowaniem, uprawiam narciarstwo alpejskie i nizinne, windsurfing oraz organizuję z przyjaciółmi dalekie wyprawy piesze na plażach Bałtyku i w Bieszczadach.
Osiągnięcia w pracy zawodowej, dydaktycznej i wychowawczej były wyróżniane:
• Nagrodą Indywidualną i Zespołową Ministra Urzędu Gospodarki Morskiej (1981 i 1983 r.),
• wielokrotnymi Nagrodami Indywidualnymi i Zespołowymi IM Rektora WSM w Szczecinie
oraz
• licznymi Krzyżami, Medalami i Odznakami.
Byłem członkiem założycielem następujących organizacji:
• Szczecińskiego Klubu Katolików (1980 r.),
• Społecznego Telefonu Zaufania 988,
• Klubu Kapitanów Jachtowych (2000 r.),
• Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Bezdomnym w Policach k. Szczecina (2003 r.),
• Stowarzyszenia „Szczecińska Szkoła pod Żaglami” (2004 r.). Jestem
członkiem Szczecińskiej Mesy Bractwa Wybrzeża (2005 r.).
Głównym motywem mojej działalności zawodowej, żeglarskiej i społecznej była i jest troska „o tych, co na morzu”. Tej motywacji pragnę pozostać
wierny do końca życia.
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Urodził się 06.06.1956 r. w Jeleniej Górze-Cieplicach. Technik mechanik samochodowy.
Od 1990 r. współwłaściciel
warsztatu samochodowego
„INTER CAR” w Szczecinie.
Członek Mesy Kaprów Polskich Bractwo Wybrzeża, od
2008 r. II Sztorman Krajowej
Mesy Kaprów Polskich. Jachtowy sternik morski od 1988
roku oraz operator radiotelefonista VHF.
A przygoda z żeglarstwem
zaczęła się bardzo prozaicznie:
w 1985 r. po zawirowaniach
osobistych siedział sobie nad brzegiem pięknego i bardzo czystego jeziora
Lipie w miejscowości Długie i przyglądał się żeglującym łodziom. Pomyślał
wówczas: „Ja też chcę żeglować”. Jak pomyślał, tak zrobił. Tam też zdawał
pierwsze żeglarskie egzaminy, m.in. u drobnej rudej dziewczyny Haliny. Po
egzaminie podszedł do niej i powiedział: „I tak cię uwiodę”. Jak powiedział,
tak zrobił. Trochę to trwało, ale po 11 latach powiedzieli sobie sakramentalne „tak” i tak już zostało. Chociaż mogło zdarzyć się to o rok wcześniej –
w planie był ślub na s/y Radwan, ale skończyło się na podróży przedślubnej.
W 1994 r. rejs z kpt. Bolesławem Kowalskim – etap z Lizbony przez Gibraltar, Baleary, Mellilę, cieśninę La Maddalena do Fiumicino. Żeglarstwo
to chyba jednak choroba nieuleczalna: nadal je uprawia, głównie żeglarstwo
śródziemnomorskie.
Od 1999 r. jako skipper prowadzi rejsy na jachtach z załogami liczącymi
8–10 osób.
W 2001 r. częściowo prowadził s/y Gaudeamus ze Szczecina na Nordkapp, za co otrzymał nagrodę Szczeciński Rejs Roku 2001. A potem cieplejsze wody:
• 2005 r. – s/y Kawoli – południowo-zachodnie wybrzeże Turcji (Gocek,
Marmaris, w. Symi, Bodrum, w. Agatonosi, Kusadasi, w. Kos, Bozbrum, Kusadasi,
• 2006 r. – s/y Mooqwest – start z Malty: Valletta, Msida, Pozzallo, Syrakuzy, Catania, Marza, Meni, Mgarr,
• 2007 r. – s/y Amande – ponownie z Malty: Valletta, Monastir (Tunezja),
Lampedusa (Włochy), Mgar,
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• 2008 r. – s/y Pasiphale – z Rodos na Cypr (Limassol) i do Turcji (Finike, Fethiye),
• 2009 r. – s/y Balanga – krótki wypad do Chorwacji: Tribunj, Rogoznica, Trogir, w. Kakan, Biogard, Sukosan.
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Urodziłem się 26 listopada 1929 r. w Wilnie. Ojciec
(Edward)
był chemikiem,
profesorem
Uniwersytetu
Stefana Batorego, dziekanem
Wydziału
MatematycznoPrzyrodniczego, założycielem
i wieloletnim kierownikiem
Zakładu Chemii Fizycznej. Przed objęciem katedry
w Wilnie wykładał w Getyndze, w Charlottenburgu, na
Politechnice
Warszawskiej
i w Uniwersytecie Poznańskim. Matka (Stanisława,
z domu Hanicz) ukończyła dwa fakultety. Była lekarzem i magistrem chemii.
Edukację rozpocząłem w szkole powszechnej oo.Jezuitów, którą skończyłem w roku 1939. Wtedy właśnie skończyło się moje beztroskie dzieciństwo. 19 września 1939 wojska sowieckie zajęły Wilno. Po fali aresztowań
i wywózek miasto przekazano Litwinom. Do litewskich szkół Polacy nie
chcieli uczęszczać. Zresztą wkrótce, już w roku 1940, Litwa została włączona
do ZSRR. Wróciły aresztowania i zsyłki, tym razem na skalę masową. Dopiero wojna niemiecko–sowiecka przerwała tę gehennę. W czasie okupacji niemieckiej zaczęto organizować tajne komplety, które umożliwiały młodzieży
dalszą naukę. W roku 1943 władze niemieckie zainteresowały się moją osobą.
Udało mi się jednak uniknąć wywózki do Niemiec. Arbeitsamt skierował mnie
do pracy w aptece szpitala wojskowego. To umożliwiło zorganizowanie przerzutu leków i środków opatrunkowych z zasobów niemieckich do oddziałów
leśnych. W roku 1944 załamała się niemiecka ofensywa wschodnia, a ja dojrzałem do podjęcia decyzji o opuszczeniu Wilna i udaniu się do lasu. Zostałem
wcielony do Oddziału Rozpoznawczego Komendanta Okręgu Wileńskiego
i Nowogródzkiego Armii Krajowej (ORKO). Brałem udział w „Akcji Burza”.
Po zakończeniu „Operacji Ostra Brama” (Powstanie Wileńskie) i po zajęciu
Wilna przez wojska sowieckie przy współudziale Armii Krajowej, otrzymałem
kilkudniową przepustkę pozwalającą mi odwiedzić w Wilnie ciężko chorego
Ojca. W tym czasie stosunek władz sowieckich do AK radykalnie się zmienił.
Oddziały zostały otoczone przez pułki NKWD i internowane. Komendanta
wraz ze sztabem aresztowano. W Wilnie rozpoczęto intensywne poszukiwania akowców (u mnie w domu byli dwukrotnie), zmuszony więc byłem ukrywać się na Litwie Kowieńskiej aż do czasu repatriacji. W tym czasie umiera
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mój Ojciec. 4 marca 1945 r. wyjeżdżam z Matką czwartym transportem do
Polski.
Po kilkumiesięcznym pobycie na Podlasiu i próbach nawiązania kontaktu
z działającą tam organizacją WIN uznałem, że czas już zakopać topór wojenny. Pojechaliśmy z Matką do Łodzi, gdzie po przejściu frontu osiedliła się
nasza dalsza rodzina. Po paru miesiącach pobytu, niecały rok po śmierci Ojca,
w wypadku tramwajowym ginie moja Matka.
W Łodzi uczęszczam do Liceum im. Kopernika, gdzie zdaję maturę.
1.X.1947 rozpoczynam studia na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Po
roku przenoszę się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Łódzkiego (późniejsza
Akademia Medyczna). W czasie studiów i po ich ukończeniu (w 1953r.) pracuję jako nauczyciel akademicki w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej w Łodzi.
W roku 1958 biorę ślub z Ewą Lasocińską, mgr. filologii polskiej, późniejszym redaktorem literatury pięknej w Wydawnictwie Łódzkim i tłumaczką literatury francuskiej. Rok później rodzi się nasz syn Tomasz. Obecnie jest
architektem i ma dwoje dzieci.
W roku 1960 zdaję egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia w zakresie
neurochirurgii. Następnie w 1964 r. bronię pracę doktorską i uzyskuję tytuł
doktora medycyny. Mój dorobek naukowy to 24 prace z dziedziny neurochirurgii ogłoszone w czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz 57 referatów wygłoszonych na zjazdach i konferencjach naukowych w kraju i za
granicą.
W roku 1966 zostaję oddelegowany jako ekspert do spraw neurochirurgii do uniwersytetu w Algierze. Spędzam tam około czterech lat. Mój pobyt
w Afryce to dla mnie nie tylko duże doświadczenie zawodowe ale również
przygoda życia. Mogę poznać kraje Maghrebu (przejechałem około 60 000
km przez te tereny). Urzekła mnie zwłaszcza Sahara (w czasie licznych wypraw przejechałem tam ponad 20 000 km). Zachwyciła niezwykła różnorodność krajobrazów saharyjskich. Te wyprawy to trochę jak rejsy morskie
z pewną dawką ryzyka i ekscytujących wrażeń.
W roku 1970 wracam na stanowisko adiunkta Kliniki Neurochirurgii AM
w Łodzi. Od 1974 r. pracuję jako konsultant Szpitala MSW w Łodzi oraz jako
orzecznik w komisji lekarskiej. Jednocześnie jestem konsultantem szpitali
w Łowiczu i w Głownie. W roku 1991 przechodzę na emeryturę.
Z żeglarstwem zetknąłem się wcześnie, bo już w roku 1947. Zupełnie
przypadkowo, wędrując po Mazurach, natrafiłem na obóz żeglarski AZM.
Wciągnęło mnie. Wróciłem zafascynowany do Łodzi i jesienią, tegoż roku
zapisałem się na teoretyczny kurs na stopień żeglarza. Wykładowcą był pierwszy łódzki kapitan jachtowy, później mój wieloletni przyjaciel, Władysław
Stanilewicz. (Niestety niedawno, w roku 2011odpłynął do Hilo.) Potem wie-
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działem już, że żeglarstwo będzie głównym motorem mego życia. Najpierw
Akademicki Związek Morski, następnie Liga Morska. Po jej rozwiązaniu
Klub Sportów Wodnych Ligi Przyjaciół Żołnierza – później Ligi Obrony Kraju i wreszcie od roku 1981 Klub Sportów Wodnych Ligi Morskiej i Rzecznej.
W organizacjach tych, jak również w Polskim Związku Żeglarskim, pełniłem szereg różnych funkcji. Między innymi byłem prezesem Zarządu Okręgu
PZŻ w Łodzi, przewodniczącym Koła Kapitanów Okręgu Łódzkiego, członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Ligi Morskiej (pod przewodnictwem Witolda Bublewskiego), Głównej Komisji Dyscyplinarnej PZŻ, Okręgowego
Sądu Związkowego ŁOZŻ. Obecnie jestem członkiem Koła Seniorów PZŻ.
W 1962 r. otrzymałem odznakę Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego,
Zasłużonego dla Łódzkiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, Zasłużonego Działacza Ligi Obrony Kraju i Komandorię Ligi Morskiej i Rzecznej.
Realizacja mojej pasji żeglarskiej nie była łatwa. Nie tylko z powodu
ogromnych wówczas trudności z wyjściem na morze, ale także ze względu na
nieustanny brak czasu. Praca zawodowa absorbowała mnie niemal bez reszty.
Pracowałem na dwóch etatach (okresami na trzech) – pozostawały tylko urlopy. Dzięki niezwykłej tolerancji mojej Żony, która zgadzała się spędzać urlopy
sama z dzieckiem, mogłem wykorzystać te urlopy na wyjazdy do ośrodków
żeglarskich i na rejsy. Tak więc z mozołem, wykorzystując każdą wolną chwilę, zacząłem się piąć po drabinie żeglarskich stopni. Zaliczyłem śródlądowe
i morskie ośrodki żeglarskie – Giżycko, Mikołajki, Tołkmicko, Szczecin Dąbie, Jastarnia (2x). Te trzy ostatnie już jako instruktor.
Najważniejsze były rejsy. O wyjściu w morze można było tylko marzyć.
W latach 1950-1954 pływało się po jeziorach (Mazury, Warmia) i po Zalewach: Wiślanym i Szczecińskim, w najlepszym razie po Zatoce Gdańskiej.
Razem w 11 rejsach przepłynąłem około 4000 kilometrów. Wreszcie w roku
1955 po raz pierwszy udało mi się wyjść w morze na Młodej Gwardii (Zaruski) prowadzonej przez kapitana Tadeusza Szpakowskiego. Później pływałem
jeszcze raz na Zaruskim, na Chrobrym i na Zewie Morza w załodze kapitanów: Lesiaka, Szelestowskiego, Jacewicza. Wtedy jako oficer, bo miałem
już stopień sternika morskiego. Szczytowym osiągnięciem było zdanie przeze
mnie egzaminu na stopień kapitana żeglugi wielkiej w roku 1961 (nareszcie
koniec z kambuzem) a następnie w roku 1962 egzaminu na stopień instruktora żeglarstwa PZŻ. Po latach, w roku 1988 uzyskałem jeszcze stopień kapitana motorowodnego żeglugi wielkiej. W 19 rejsach (Bałtyk, Cieśniny Duńskie,
Morze Północne, Kanał La Manche, Morze Karaibskie, Zatoka Meksykańska) przepłynąłem około 16 000 Mm na jachtach: M.Zaruski (2x) – jako oficer, Zew Morza – jako oficer, Chrobry, Neptun, Śmiały, Boruta (6x), Nike
(3x), Jurand (2x). Prowadziłem też, zaproszony przez przyjaciół, dwa amerykańskie jachty: Kinga (Dufour 27) i Sand Piper (O’Day 32). Odwiedziłem
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44 porty zagraniczne w 13 krajach. Wszystkie rejsy realizowałem w pośpiechu,
w walce z terminami urlopów i decyzjami przełożonych. Zawsze marzyłem
o rejsie „na luzie” ale nie było to niestety możliwe.
Muszę się przyznać do jeszcze jednej pasji poza żeglarstwem. Prawie
tak samo długo, bo od roku 1949 pływam kajakiem. W 94-ch spływach,
w tym 10-ciu zagranicznych (Niemcy, Czechy, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Ukraina) przepłynąłem ponad 11 000 km. Pokonałem też 20 rzek
górskich. Z ciekawostek – dwunastokrotnie, zawsze w lutym, brałem udział
w Międzynarodowym Zimowym Spływie Kajakowym na Brdzie (z Mylofu do Bydgoszczy). To taka moja „polarna przygoda”. Jestem instruktorem
Polskiego Związku Kajakowego stopnia Związkowego oraz Przodownikiem
TOK PTTK I stopnia. Posiadam diamentową odznakę Polskiego Związku Kajakowego, platynową odznakę kajakową PTTK, złotą górską odznakę kajakowa i międzynarodową odznakę International Canoe Federation (ICF).
Dodam jeszcze kilka słów na temat moich zainteresowań historią II Wojny Światowej, w której w pewnym stopniu brałem skromny udział. W szczególności zajmuję się historią ruchu oporu na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, a zwłaszcza Wileńszczyzny. Grupa kombatantów zorganizowanych
w Stowarzyszeniu „Okręg Wileński Armii Krajowej WIANO” („Wiano” – to
kryptonim okupacyjny Wilna) zebrała sporo pamiątek i dokumentów z tamtych lat, trochę broni z tego okresu oraz książek. Z tych zbiorów utworzyliśmy
w Łodzi Muzeum Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Od powstania tego
Muzeum w 1992 r. do grudnia 2010 r. sprawowałem funkcję kustosza. Od
roku 1989 do 2004 przez 16 lat wydawaliśmy co miesiąc biuletyn – trybunę akowców wileńskich p.t. „WIANO”, gromadząc i utrwalając autentyczne
wspomnienia świadków tamtych czasów. W okresie od 1996 do 2008 zorganizowaliśmy dla uczniów łódzkich szkół licealnych 12 konkursów wiedzy o historii Armii Krajowej na Kresach p.t. „Na Zew Ziemi Wileńskiej”. Z przyczyn
naturalnych środowisko akowskie wykrusza się i działalność stopniowo zamiera. Biuletynu nie wydajemy, bo nikt nie przysyła już wspomnień. Muzeum
istnieje i ma się dobrze. Myślimy o kontynuacji konkursów dla młodzieży.
Muszę tu jeszcze wspomnieć, że Ojczyzna wynagrodziła moje trudy wojenne kilkoma odznaczeniami. Poza Złotym Krzyżem Zasługi otrzymałem
Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Weterana Walk o Niepodległość, Krzyż Partyzancki, Kombatancki Krzyż Zasługi, Medal Wojska, Medal „Pro Memoria”
i jeszcze kilka mniej znaczących odznaczeń.
W Bractwie Wybrzeża pojawiłem się późno, bo dopiero w roku 2005,
chociaż myślałem o tym znacznie wcześniej. Cieszę się, że zostałem przyjęty,
świetnie się czuję w towarzystwie Braci i ciągle wyczekuję następnego Zafarrancho.
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Nasz Brat Aleksy był człowiekiem skromnym i cichym,
ale ciekawym świata. Dużo
więc o świecie wiedział ale
o nim nie wiedziało się wiele... Urodził się w miejscowości Szastały, obecnie woj.
podlaskie, dnia 22 stycznia
1940. Po studiach na Politechnice Warszawskiej uzyskał
wyższe techniczne wykształcenie oraz dyplom magistra
inżyniera mechanika.
Mogę to osobiście potwierdzić, ponieważ – gdy zetknąłem się z nim po latach z racji wspólnego uprawiania żeglarstwa – przypomniał mi, że się już przecież znamy, bo w latach sześćdziesiątych ubiegłego
stulecia uczęszczał na prowadzone przeze mnie, jako młodego asystenta, ćwiczenia z geometrii wykreślnej i teorii mechanizmów w mokotowskiej siedzibie dawnego „Wawelberga”. Z tej też racji, po jego śmierci, to mnie wypada
wypełnić należne mu miejsce w Dykcjonarzu.
Po studiach jego kariera zawodowa przebiegała w sposób dość typowy, na
różnych stanowiskach w państwowych przedsiębiorstwach i biurach projektowych. Uzyskał w tym okresie specjalistyczną wiedzę i praktykę w dziedzinie poligrafii. Wykorzystując zdobytą specjalizację, po zmianach ustrojowych
w Polsce, Aleksy założył własne przedsiębiorstwo techniczno-handlowe
AMON specjalizującego się w serwisie oraz zaopatrywaniu i małych i dużych
polskich drukarni w niezbędne urządzenia techniczne i maszyny drukarskie.
Jego firma zajmowała się również handlem zagranicznym a liczne osobiste
kontakty nawiązane przy okazji poprzednich podróży służbowych ułatwiały
lokalizację i zdobywanie odpowiednich części zamiennych na całym świecie.
Swoją pracę zawodową udawało mu się zawsze skutecznie łączyć z żyłką podróżniczą i po wielu wyjazdach do Azji stał się znawcą krajów takich
jak Mongolia, Afganistan, Chiny i Tajlandia... Podróże te, gdy tylko to było
możliwe, przestawały być służbowe a nabierały niekonwencjonalnego i to raczej traperskiego charakteru. Naturalnym następstwem takiego nastawienia
było zainteresowanie żeglarstwem, jako jeszcze jednym, dodatkowym środkiem lokomocji i kluczem do poznawania świata. W typowy sposób zaczynał
od żeglugi śródlądowej i wakacyjnej w Polsce, w szczególności na pojezierzu mazurskim i dąbrowskim. Z czasem znalazł się też na Bałtyku a jeszcze
później w dalekich i egzotycznych rejsach po Morzu Czarnym, Czerwonym
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i na Seszelach. Nurkowanie swobodne też nie było mu obce dzięki interesom
kierującym go do Egiptu.
Takimi to drogami Aleksy został członkiem zagranicznym (warszawskim) Yacht Klubu Polski w Londynie i następnie Bratem Wybrzeża Mesy
Kaprów Polskich. Jego poligraficzne koneksje odegrały niezwykle pomocną rolę w doprowadzeniu do starannego wydania książki jubileuszowej na
25-lecie YKP Londyn w roku 2007.
Krótko przed śmiercią, w wieku lat 70-ciu, za sprawą córki Anny został
dziadkiem. Mieszkał na stałe w Warszawie, zmarł też w Warszawie, dnia
19 lipca 2010, po krótkich i intensywnych ale zakończonych niepowodzeniem, zmaganiach z nowotworem. Wtedy okazało się, że będzie pochowany
w obrządku prawosławnym ale stało się to w dodatkowej asyście kolegów
z Yacht Klubu Polski i Braci Wybrzeża, którzy wyprawili go w ten ostatni
bezpowrotny rejs zgodnie z żeglarskim ceremoniałem.
Jerzy Knabe (2)
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Matka Eugenia poczęła mnie
10 sierpnia 1948 roku w Nysie za sprawą Grzegorza, syna
emigrantów polskich z okresu
rozbiorów. Poczucie dumy narodowej i radości z odzyskania niepodległości po I wojnie
światowej spowodowała, że
leciwy dziadek mój postanowił zlikwidować swoje interesy w Ameryce i umrzeć
w wolnej Polsce. I tak się stało. Ze swoją rodziną powrócił
do wolnego Lwowa, tam za
dorobek życia kupił piękny dom i niedługo potem … umarł tak jak chciał
w wolnej Polsce.
Rodzice moi mieszkali we Lwowie do czasu aż Front Wschodni przeszedł
za Bug. W tym czasie nacjonaliści ukraińscy – „rezuny” jak nazywała ich
moja Matka systematycznie mordowali nocami Polaków. Nie ma co czekać
– trzeba uciekać...I dotarli do Jarosławia, by po paru latach tułaczki po rodzinie i przyjaciołach, osiąść jako repatrianci w Nysie, bym tam mógł przyjść na
świat.
Łatwo Ojciec nie miał, a tym samym cała Rodzina. Po wojnie, w czasach
wszechwładności bezpieki wywodzącej się z „ludu”, amerykańska metryka
urodzenia owocowała częstymi problemami Ojca z urzędnikami na Ziemiach
Odzyskanych. Dlatego Rodzice postanowili przyjechać do Lublina – wszak
bliżej stąd do Lwowa. Z wielkiego poniemieckiego domu w Nysie przeprowadziliśmy się w 1951 roku do małego lubelskiego mieszkania, w którym
mieszkała również nieznana nam wcześniej inna rodzina.
Po śmierci Stalina i po dojściu do władzy Gomułki, trochę Ojcu odpuścili.
A ja obecnie walczę z Urzędami o odszkodowanie za pozostawione we Lwowie mienie zaburzańskie po moich Rodzicach.
Edukację zacząłem na Starym Mieście w Szkole Podstawowej nr 12,
potem szkoła nr 13, Technikum Chemiczne nr 1 i studia wyższe na Wydziale
Chemii UMCS, które ukończyłem w 1973 roku i rozpocząłem pracę jako asystent naukowo-badawczy specjalizując się w zakresie spektroskopii nuklearnego rezonansu magnetycznego, gdzie przez wiele lat byłem szefem pracowni
NMR. Mam na swoim koncie parę patentów i wiele prac naukowych w zakresie spektrometrii magnetycznego rezonansu wodorowego.
Koledzy często opowiadali o drzwiach od stodoły, prześcieradle i kiju
od szczotki jako pierwszym sprzęcie pływającym. Ja pierwsze samodziel-
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ne pływanie odbyłem na tratwie zrobionej z powyrywanych z płotu desek –
a akwenem był wielki dół zalany wodą wykopany pod fundamenty domu
przy ulicy Ochotniczej w Lublinie. Z powodu tej tratwy odwiedził moich Rodziców dzielnicowy Milicji Obywatelskiej.
Potem było Jezioro Firlej, kadety i Ojciec Paweł – jak nazywaliśmy Pawła
Ciechańskiego – kierownika przystani ośrodka FSC w Firleju. W okresie studiów wiele rejsów po Mazurach. Do morza ciągnęło - niestety środków na to
w rodzinnym domu nie było.
Prof. dr Jurek Szczypa – mój szef na uczelni, potem kapitan i przyjaciel pierwszy pokazał mi morze nie od strony lądu. Na wzór klubu Antares
z Wyższej Szkoły Rolniczej, potem Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet
Przyrodniczy) utworzył, z grupą kolegów do której i ja miałem zaszczyt należeć, Klub Żeglarski Pracowników UMCS. Dzięki temu klubowi poznałem
żeglarstwo morskie. Był moim kapitanem w wielu rejsach po Bałtyku i Morzu Północnym. U Niego poznałem rzemiosło morskie i prawa nim rządzące,
a jacht Roztocze był przez wiele lat w czasie rejsów moim domem. W późniejszych czasach pełniłem tam również funkcje oficerskie.
W Jacht Klubie Pracowników UMCS praktycznie do odejścia z UMCS
pełniłem różne funkcje w Zarządzie i jestem z tym klubem związany do dzisiaj. Po odejściu z UMCS otworzyłem własną firmę zajmującą się przetwórstwem tworzyw sztucznych. Dzięki tej przemyślanej decyzji dość szybko stałem się właścicielem pięknego oldtaimera (s/y. Penelope). Jacht typu slup ma
30 lat, jest drewniany i przy długości 7,2m i wysokości masztu 9,3m – ma
34m2 żagli i „ma duszę.”
Każdą wolną chwilę spędzam na Mazurach, gdzie od wczesnej wiosny
do późnej jesieni cieszę się żeglarstwem śródlądowym nie bacząc, ze mam do
swojej przystani 369 km w jedną stronę. Pływałem po Morzu Śródziemnym
na Pogorii i po Zatoce Biskajskiej i Morzu Północnym na Kapitanie Głowackim.
Od ponad 10 lat zabieram swoich przyjaciół na rejsy do Chorwacji lub
Grecji by tam na eleganckich jachtach pływać z nimi turystycznie po ciepłych i słonecznych wodach Adriatyku lub Morza Egejskiego. We wrześniu
2011 roku dzięki życzliwości przyjaciół, miałem przyjemność uczestniczyć
w regatach Polonii Kanadyjskiej, gdzie w czasie całodniowego biegu po
Jeziorze Ontario byłem skiperem na 46 stopowym jachcie Briseiz i dla armatora tego jachtu zdobyłem 5 miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze
w swojej klasie.
Mam żonę Barbarę, syna Darka (33 lata) i dzięki niemu pieknego i mądrego wnuka Maksymiliana. W obecnej kadencji w Bractwie pełnię funkcję
Skryby Mesy Lubelskiej.

319
Jerzy Cytling (cyfra 112)
Urodzony 22 września 1940
roku w Stoczku. Ma dwie córki – Joannę i Magdalenę oraz
żonę Barbarę. Prócz ukochanego żeglarstwa, do czynnie
uprawianych hobby może
zaliczyć sportowe i rekreacyjne jeżdżenie motocyklem
(w latach 50 i 60 zawodnik
motocrossowy i rajdowy startujący z sukcesami w wielu
zawodach, również w Rajdzie
Tatrzańskim). Technik mechanik – właściciel stacji obsługi
samochodów, w przeszłości
uznany w Warszawie (i nie
tylko!) warsztat specjalistyczny pojazdów z silnikami dwusuwowymi.
Zdobywanie stopni żeglarskich zakończył na jachtowym sterniku morskim w 1974 roku (patent nr 787), choć edukację żeglarską kontynuuje po dziś
dzień, czynnie żeglując i chętnie zdobywając nową wiedzę żeglarską.
Przepłynął ok. 20 tys. Mm (Bałtyk, Morze Północne, Morze Śródziemne,
Atlantyk, Adriatyk, Morze Czarne). Podczas rejsów pełnił głównie funkcje
oficerskie i zastępcy kapitana. Funkcję kapitana pełni zawsze na s/y Noon, Pol
465, którego jest właścicielem, armatorem i na którym od 1994 roku odbywa
corocznie wiele ciekawych rejsów śródlądowych z przygodami na różnych
akwenach krajowych. Chętnie gości na swoim pokładzie wielu ludzi i Braci,
penetrując różne akweny, choć żegluje najczęściej po Wielkich Jeziorach Mazurskich. Do ciekawszych, dłuższych rejsów może zaliczyć trasę pętlą śródlądowo-morską przez Wisłę, Wartę, Odrę, Zalew Szczeciński, Bałtyk, Zalew
Wiślany, szlak Jezioraka z pochylniami.
Typ bardzo towarzyski i niewątpliwie biesiadny, chętnie pomagający ludziom (Braciom) w potrzebie.
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Starszy kolega z podwórka
zaimponował nam wiadomością, że zapisał się na kurs żeglarski. Zazdrościliśmy, tym
bardziej, gdy zdobył stopień
żeglarza jachtowego. Za nim
trafiliśmy do Klubu Morskiego „Tramp” w Mielnie, który
oprócz nazwy Morski nie miał
nic wspólnego z morzem,
może za wyjątkiem rejsu na
Zaruskim z udziałem nielicznych „Trampowiczów”. Z wypiekami na twarzy i niezłym
stresem zdałem na żeglarza
jachtowego w 1966 r., a w
1969 na sternika jachtowego. W pierwszy rejs morski za zarobione pieniądze
przy murowaniu stróżówki wyruszyłem z Kołobrzegu na Vedze – Dar Koszalina w 1971 r., komponując przy okazji pierwszą moją żeglarską piosenkę
„Dar Koszalina”.
W tymże roku nawiedziłem Centralny Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego
PZŻ w Trzebieży, gdzie pobierając nauki pod okiem Wuja Ślesickiego, odebrałem szlify instruktora żeglarstwa i stałem się posiadaczem patentu nr 778.
Od tej pory co roku w czas wakacji brałem się za karkołomną pracę trzebieskiego instruktora żeglarstwa, ucząc zielonych poruszania się na wodzie
w codziennym ścisku basenu manewrowego i gościnnego, a przy okazji szkoląc kandydatów na instruktora żeglowania.
W Trzebieży łyknąłem co nieco wiedzy żeglarskiej, bo latem 1972 r. zdałem egzamin na stopień sternika morskiego (patent nr 142/T). Cierpiący na
brak kadry morskiej Harcerski Ośrodek Morski w Kołobrzegu przyjął w tym
samym roku w swoje szeregi mnie i moją gitarę, by we wrześniu wysłać na
morze jachtem Grunwald aż po Skagerrak. Od tej pory co roku wakacje spędzam na morzu, zwalniając się z kolejnej pracy w budownictwie z nadzieją,
że lista firm, która jeszcze mnie nie oglądała, jest długa.
W 1974 r. pod czujnym okiem j.k.ż.w. Jerzego Morzyckiego zdałem
manewrówkę na kapitana bałtyckiego. Niestety… niemile widziany romans
z siostrzenicą miejscowego komendanta milicji pokrzyżował jednak plany
wstąpienia w szeregi kapitanów. Szczegóły bowiem tego „niemoralnego czynu” zostały przekazane do wiadomości szczecińskiej komisji egzaminacyjnej. W tym czasie miałem wystarczająco dużo wiedzy żeglarskiej na własny
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użytek, by bez stresu kiwać się na morzu. Podziękowałem więc wszystkim
Szanownym Komisjom Kapitańskim na zawsze.
Aby rozwinąć się nieco artystycznie, zjawiłem się z własnym zespołem
„Zęza–Band” w roku 1980 w Białymstoku na studenckim festiwalu piosenki
żeglarskiej „Kopyść-80” i zdobywając nagrodę publiczności „Klakier”.
Nie mogę pożegnać 1980 r. bez wzmianki w moim życiorysie o przyłączeniu się do grona redakcyjnego miesięcznika „Żagle” za sprawą Jurka Fijki,
który uznał, że skoro dobrze gadam, to i mogę dobrze pisać. Zostałem korespondentem „Żagli”, a w roku 1983 redaktorem Oddziału Koszalińskiego.
Żeby skończyć wątek „Żagli”, dodam, że w koszalińskiej drukarni załatwiłem
najpierw druk miesięcznika na najnowszych maszynach offsetowych, stając
się na kilkanaście numerów redaktorem technicznym jedynego w PRL-u czasopisma żeglarskiego. Ale kto to pamięta…
Dobrym propozycjom raczej się nie odmawia. Gdy więc w roku 1981
Koszaliński Okręgowy Związek Żeglarski zaproponował mi przejęcie organizacji Regat o Srebrny Dzwon w Kołobrzegu, powiedziałem „zgoda”. I zaraz później z przyjacielem z Warszawy Andrzejem Radomińskim, autorem
skandalizującej seks opery Shenandoah wystawiliśmy ją z twórczą odwagą
i niepohamowanym rozmachem dla załóg jachtów regatowych, wczasowiczów i również dla ludności miejscowej w forcie portu jachtowego.
A żeby było ciekawiej, powołałem również do życia Pocztę Jachtową,
późniejszą Pocztę Żeglarską, która działa do dziś w klubie „Zejman”. Poczta wydała przez te wszystkie lata setki stempli pamiątkowych, datowników
pocztowych i kopert okolicznościowych. Wielokrotnie na prośbę armatorów
i nawet z własnej inicjatywy tworzyłem pośrednictwa pocztowe Poczty Polskiej na polskich żaglowcach i jachtach uczestniczących w międzynarodowych regatach, żeby nasi żeglarze, wykorzystując treści międzynarodowych
umów pocztowych, mogli przesyłać do kraju korespondencję opatrzoną polskimi znaczkami. Ile to znaczyło dla kieszeni ówczesnego żeglarza, wie tylko
ten, który wysmyknął się choć raz za żelazną kurtynę.
W październiku tegoż roku, czyli A.D. 1981, na zaproszenie Jogiego
– pomysłodawcy rodzącego się wydarzenia muzycznego, zacumowałem
w Krakowie na I Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żeglarskiej „Shanties”,
wyśpiewując nagrodę Koszaliński Czar Krakowa. Przez kilka kolejnych lat
śpiewałem od pierwszego festiwalu, łapiąc kilka nagród i wzmacniając moją
Pocztą Żeglarską festiwalowe imprezy towarzyszące. Przez te lata znalazłem
dość weny i czasu, by „upichcić” kilkadziesiąt żeglarskich utworków, z których kilka do dziś o dziwo z uporem zamieszczają śpiewniki żeglarskie, ale
najczęściej z zupełnie niezrozumiałą dla mnie informacją – „autor nieznany”.
Na przykład: piosenka Zaskrzypiał blok to moja melodia i tekst, tyle że przez
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wielu wydawców śpiewników część tekstu zwrotek jest przekręcona, wręcz
pokaleczona.
W 1986 r. na zaproszenie polonijnego żeglarza – przyjaciela z koszalińskiego podwórka Andrzeja Piotrowskiego, zamustrowałem po cichu i bez rozgłosu na s/y Solidarity, wyruszającego w patriotyczny rejs z Europy do USA.
Po przepłynięciu najtrudniejszej trasy po ruchliwych europejskich wodach
kapitan jachtu w Zatoce Biskajskiej nieoczekiwanie zrezygnował z mojej pomocy i tak wylądowałem z powrotem w kraju.
W roku 1987 przekroczyłem 10 000 wypływanych mil morskich po Bałtyku i przestałem je już liczyć. W 1989 roku po serii rejsów resocjalizacyjnych
na jachcie Wojewoda Koszaliński z wychowankami zakładów poprawczych
z całej Polski (jakoś nikt mi nie uciekł, a w dodatku nie byłem członkiem
partii, jedynej siły przewodniej narodu) zakładam w Koszalinie stowarzyszenie resocjalizacji żeglarskiej, zostając jego komandorem. Ściągam z Jastarni
lądem na niskopodwoziówce, w przedwigilijną noc, przeznaczonego na opał
konika morskiego Pietrek i w Darłowie przywracam mu morskie życie. Dwa
sezony Pietrek uczy poprawczaków pokory wobec morza. Wielu z nich dorosło i zmądrzało. Niektórzy zarazili się morzem i są do dzisiaj członkami
naszej organizacji. Pietrek zaś zachował się szczęśliwie i jest eksponatem mojego macierzystego klubu „Tramp” w Mielnie pod Koszalinem.
W 1991 r. postanowiłem zwinąć koszalińskie żagle, przenosząc stowarzyszenie z nadzieją na lepszy żywot do Gdańska. Po zakończonej przeprowadzce rok 1992 otwiera przede mną szansę na dobry zarobek. Mustruję we Francji na jacht, który trzeba przeprowadzić do nowego właściciela w Holandii.
W Gibraltarze podczas postoju kapitan jachtu unieważnił zawartą ze mną
umowę ciosem w twarz, z zamiarem wysadzenia mnie na ląd. Pech chciał dla
mnie i dla kapitana też, że oczekiwana załoga nie dotarła na jacht. Popłynąłem
więc dalej, jako jedyny i niezbędny członek załogi, ale tym razem pod nieplanowane wcześniej wybrzeża Maroka. Nocą kapitan ku mojemu osłupieniu
(i nie ukrywam – przerażeniu) odebrał z szybkich łodzi motorowych na pokład
ładunek… marihuany. Łapałem paczki podawane w ciemności i grubo mi się
coś nie zgadzało, póki kapitan nie powiedział do mnie, gdy łodzie znikły: „Jesteś od tej chwili przemytnikiem narkotyków. Pilnuj się, to przeżyjesz”. Niklowana lufa strzelby dała mi tej nocy do zrozumienia, że wpadłem w niezłe
tarapaty. Z duszą na ramieniu przepłynąłem jako zakładnik szmat Atlantyku
ku wybrzeżom Anglii. Przy rutynowej kontroli jachtu na kanale La Manche
angielscy celnicy na moje szczęście odkryli przemyt. Ląduję jako podejrzany w angielskim areszcie i po blisko rocznym śledztwie i procesie sądowym
zostałem przez Sąd Okręgowy w Plymouth uniewinniony i wysłany 28 maja
1993 roku na koszt Królowej Anglii do Polski.
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Żeby było jeszcze ciekawiej, po rocznym angielskim pudle prosto z Okęcia wylądowałem w więzieniu na Rakowieckiej. Powód? List gończy wystawiony na moje nazwisko za uporczywe uchylanie się od zapłacenia kosztów
sądowych z tytułu rozprawy rozwodowej, o których nie miałem pojęcia, bawiąc w „gościnie” u Jej Królewskiej Mości Elżbiety II w Exeter. Z opresji
ratują mnie warszawscy przyjaciele, a głównie Kowal Kowalewski, wpłacając rankiem do kasy więziennej od dawna wyczekiwaną przez skarb państwa
sumę ówczesnych trzech tysięcy złotych, zamienionych pośpiesznie tuż po
„ujęciu” mnie na Okęciu na ponad rok więzienia, a licząc dokładniej – na
około dziesięć złotych za jedną dobę w celi. Gdy wysiadłem z pociągu w Koszalinie, nikt już nie miał chęci mnie zatrzymywać, dzięki czemu zdążyłem na
uroczystość bierzmowania mojej córki Agnieszki, mojego oczka w głowie na
całe życie. To Opatrzność… Uff…
Szybko machnąłem na to wszystko ręką i zaraz potem w Gdańsku nawiązuję współpracę ze Schroniskiem dla Nieletnich w Gdańsku-Oliwie. Organizuję dla zatrzymanych młodocianych „aresztantów” serię rejsów resocjalizacyjnych na gdańskich jachtach. Nigdy tak dobrze nie rozumiałem tych
niby-poprawczaków. Ludzkie zło, chciwość, bezwzględność…
Z powodu braku dalszych funduszy na resocjalizację morską musiałem
pożegnać poprawczaków i przemianować stowarzyszenie najpierw na Bałtyckie Bractwo Jungów, a zaraz potem na dzisiejsze Bałtyckie Bractwo Żeglarzy, co przyznam, nie było do końca miłym zajęciem po fali niepodważalnych
sukcesów z młodzieżą tak zwaną trudną. Przekonałem się tym bardziej do
własnej bardzo słusznej opinii, że każdy z nich, tych trudnych, to po prostu
ofiara niewiedzy, lenistwa, głupoty, chamstwa, a często okrucieństwa i zboczenia dorosłych. Osłodą mojej, przyznam – życiowej porażki była gdańska
dziennikarka Dorotka, która w tygodniku „Wybrzeże” zamieściła wywiad
z Andrzejem Dębcem – sojusznikiem poprawczaków.
W grudniu 1993 r. w Gdyni Dorcia zostaje moją żoną. Do dziś jest moją
wierną towarzyszką doli i niedoli i z wielką wiarą w sukces uczestniczy
w naszych wspólnych działaniach. Dzięki Jej za to wielkie.
Po dwukrotnej zmianie klubowego lokalu w roku 1995 odkrywam opuszczony i niszczejący spichlerz „Steffen” na Wyspie Spichrzów, lokując w nim
siedzibę Bractwa z niesłuszną nadzieją na przychylność miejscowych urzędników. Rusza praca przy tworzeniu wymarzonej tawerny żeglarskiej dla braci
z mórz i oceanów, która otwiera swoje podwoje w rok później. Na tysiąclecie istnienia Gdańska w 1997 r. Międzynarodowy Klub Morza „Zejman”
przyjmuje gości ze świata, przybyłych na Zlot Jachtów Polonijnych, a w jego
podwojach zostają wręczone pierwsze Międzynarodowe Nagrody „Conrady”
– Indywidualności Żeglarskie.
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Po milenium zaczyna się walka o przetrwanie na wyspie. Urzędnicy próbują na wszelkie sposoby usunąć nas ze spichlerza. Broniliśmy się jednak
i działaliśmy. W stanie totalnego oblężenia naszej siedziby przez magistrat
organizuję dla dzieci gdańskich szkół podstawowych warsztaty marynistyczne. Strzał w dziesiątkę! Do dzisiaj warsztaty cieszą się nieustannym powodzeniem. „Przerabiamy” średnio rocznie pięćset małych wilków morskich.
Zamach na Bractwo, wbrew wszystkim trzeźwo myślącym, nie udał się.
W roku 2008 podpisuję z władzami miejskimi umowę użytkowania nie tylko
małego kawałka powierzchni spichlerza zajmowanego do tej pory przez nas,
ale całego obiektu.
W tym samym roku w marcu poszerzona formuła nagrody, z Indywidualności Żeglarskich na Morskie, liczy już ponad 60 laureatów, wśród których
można znaleźć Erika Tabarlego i Thora Heyerdala, słynnego Bola Kowalskiego, którego zasługi dla polskiego żeglarstwa odkryłem na nowo z lektury uzasadnienia wniosku do nagrody.
Nie da się już drobiazgowo spisać tego wszystkiego, co zdarzyło się od
1996 roku w „Zejmanie” do chwili obecnej. Wiadomo natomiast, że co roku
do księgi gości wpisuje się kilka tysięcy osób, a najświeższy spis z natury odnotował 5326 eksponatów. Bezsprzeczny jest również fakt, że nasz klub stał
się znanym w świecie żeglarskim miejscem spotkań, a kapitanowie jachtów po
minięciu Helu dzwonią do mnie, by zapowiedzieć w nim swoją wizytę. Coraz
częściej bywa tak, że żeglarze nie płyną do Gdańska, by go zwiedzić, bo byli
w nim wielokrotnie, ale po to, żeby przysiąść w zasłyszanym od kogoś w nibylegendarnym „Zejmanie”. I tu spójrzmy prawdzie w oczy: „Zejman” nie jest
jeszcze legendą, ale na pewno może ubiegać się o status miejsca magicznego.
Kilka zimowych migawek. W sylwestrową noc na klubowym balu gościmy żeglarzy z morza, którzy tradycyjnie powitanie Nowego Roku odliczają
na Zatoce Gdańskiej, a nawet trochę dalej. Bywa, że w holu klubu otrząsają
buty ze śniegu żeglarze z ekstremalnych zimowych rejsów, znajdując w „Zejmanie” całonocną gościnę.
Najnowsza sensacja rodem z „Zejmana”. Do klubu przybył angielski ekspert od wielorybnictwa, który uznał, iż posiadamy jeden z najciekawszych
zbiorów wielorybich kości. Wkrótce opisze i zilustruje nasze trofea w książce
przygotowywanej do druku w Wielkiej Brytanii.
Od czterech lat gościmy członków Bractwa Wybrzeża. W 2009 roku na
jesieni zainaugurowała działalność Mesa Gdańska Kaprów Polskich Bractwa
Wybrzeża, a w marcu 2010 roku nastąpiło otwarcie Loży Bractwa Wybrzeża
imienia kpt. Dariusza Boguckiego.
Mam 60 lat i w sposób nieznośny co dzień odczuwam fakt, że jeszcze do
tego nie dorosłem. Mam wbrew sobie i obowiązującemu biegowi zegara biologicznego jeszcze tyle energii!
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Bandera Bractwa Wybrzeża
Hermandad de la Costa

Bandera Mesy Kaprów Polskich

Bandera osobista Brata
(pod kotwicą – cyfra,
pod ramieniem kapra – przyznane Gwiazdy)
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