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KULISY REJSU
ZAWISZY CZARNEGO
DOOKOŁA ŚWIATA

Byłem współorganizatorem wyprawy ZAWISZY CZARNEGO dookoła świata w latach 1989 – 90
i kapitanem w czterech etapach (na trasie Gdynia – Singapur i Nachodka –Gdynia)
Uznałem, że z okazji 25-lecia rejsu warto opisać nieznane szerzej jego kulisy.
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Koncepcja rejsu
Idea rejsu ZAWISZY dookoła świata dojrzewała od kilku lat. Była konsekwencją kolejnych dokonań i
zdobytych doświadczeń w rejsach atlantyckich: udziału w Op Sail’76 na 200-lecie USA, w Światowym
Festiwalu Młodzieży i Studentów w Hawanie w 1978 i w zlocie żaglowców z okazji 450-lecia wyprawy
Jacques'a Cartiera do Kanady w 1984.
Należało czekać na odpowiednią okazję. Wiadomo przecież było, że wyjście na szersze wody mogło
nastąpić jedynie na zaproszenie hojnego dewizowego sponsora (jak w roku 1976 i 1984), albo być
związane z udziałem w imprezie politycznie akceptowanej przez partię (jak w roku 1978). Przez partię
należy oczywiście rozumieć Komitet Centralny PZPR, którego członkiem był ówczesny naczelnik ZHP.

Najbardziej dynamiczne zdjęcie ZAWISZY CZARNEGO (Morze Północne, lipiec ’86, prędkość około 10 węzłów)

Pierwszą nadarzającą się wówczas okazją do wokółziemskiej żeglugi był zlot żaglowców z okazji 200-lecia
Australii, w zimie 1986. Atrakcyjne zaproszenie na antypody wykorzystało kilkanaście polskich jachtów.
My nie mieliśmy jednak żadnych szans. Główna Kwatera ZHP (dalej GK) po przykrym incydencie w
końcówce rejsu kanadyjskiego nie dała się przekonać. Poza tym impreza dla GK była politycznie
nieatrakcyjna.
Zadziałał dopiero samograj w postaci kolejnego, komunistycznego Światowego Festiwalu Młodzieży i
Studentów, wykorzystany na ZAWISZY już dwukrotnie. W 1962 festiwal umożliwił rejs do Helsinek, a w
1978 dał szansę na wspaniałą wyprawę na Karaiby, oficjalnie na festiwal w Hawanie.
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Jesienią 1987 dotarła do nas informacja, że XIII (i ostatni) festiwal odbędzie się w lecie 1989 w
Phenianie. Natychmiast powstała myśl o załapaniu się na tę imprezę. Jako kandydat na kapitana
przystąpiłem do opracowania trasy i programu wyprawy. Przyjmując założenie, że rejs będzie
wieloetapowy, a wymiana załóg będzie możliwa jedynie w portach, do których lata LOT za złotówki lub
inny przewoźnik ze strefy rublowej, opracowanie trasy było proste. Zaproponowałem żeglugę na zachód
w pasatach i monsunie zimowym, w siedmiu etapach:
etap
1
2
3
4
5
6
7

termin
09 – 10.1988
11 – 12.1988
01 – 05.1989
06 – 08.1989
09 – 11.1989
12.89 – 03.90
04 – 05.1990

trasa
Gdynia – Rotterdam – Londyn – Southampton – Lizbona
Lizbona – Madera – W.Kanaryjskie – Małe Antyle – Hawana
Hawana – Panama – Hawaje – Japonia – Władywostok
Władywostok – Japonia – Chiny – Phenian
Phenian – Chiny – Malezja – Singapur – Bangkok
Bangkok – Malezja – Sri Lanka – Indie – Aden – Suez – Pireus
Pireus – Sycylia – Malta – Hiszpania – Lizbona – Gdynia

LOT latał wtedy do Bangkoku, a jeszcze nie do Singapuru. Dlaczego planowałem Malezję, to tego już nie
pamiętam. Nie wiedziałem też, że Władywostok, otwarty dla obcych, nie przestał być „zoną zakrytą” dla
statków obcych bander. Poza tym, że miał to być port etapowy, znacznie ważniejsza była możliwość
dotarcia ZAWISZY do legendarnej kolebki harcerskiego żeglarstwa, Hufca Syberyjskiego, utworzonego w
maju 1919 przez dr Józefa Jakubkiewicza, Antoniego Gregorkiewicza i Eustachego Czumę. W ten sposób
opiekowali się i wychowywali sieroty po polskich zesłańcach, ściągając je z całej południowo-wschodniej
Syberii, a później umożliwili im w roku 1922 powrót do kraju, gdzie misja była kontynuowana. Otrzymali
„Dom Dzieci Syberyjskich” w Wejherowie.
Do przebycia było 34.000 Mm w ciągu 21 miesięcy, przy korzystnych warunkach pogodowych, przy dużej
rezerwie czasowej i optymalnym dla naszego „ekspresowca” średnim przebiegu dobowym 100 Mm.
Zaopatrzenie w żywność miało się odbywać tak jak w 1976, czyli dostarczane z kraju statkami PLO.
Założenia programowe stworzyliśmy razem z Jankiem Biłatem, znakomitym metodykiem z Ośrodka
Perkoz. Będąc obaj członkami Rady Wychowania Wodnego, działaliśmy z jej upoważnienia.
Proponowaliśmy, żeby w wyprawie wzięli udział drużynowi i funkcyjni z drużyn wodnych, które
przystąpią do konkursu o proporzec ZAWISZY CZARNEGO, nawiązując do tradycji konkursu o proporzec
Leonida Teligi . Daliśmy propozycje zadań zespołowych dla drużyny i indywidualnych dla kandydatów na
rejs. Zakładaliśmy, że każdy uczestnik musi mieć staż na ZAWISZY. Dla kandydatów bez tego stażu
przewidywaliśmy 6 dwutygodniowych rejsów w sezonie ’88.
Sporządziłem również kosztorys złotówkowy i dewizowy. W ten sposób powstały „Założenia
organizacyjne wyprawy ZAWISZY CZARNEGO w latach 1988 – 90” z załącznikiem „Regulamin
współzawodnictwa drużyn o proporzec ZAWISZY CZARNEGO” firmowane przez Radę Wychowania
Wodnego. Byliśmy gotowi do rozmów z władzą, czekając na audiencję, czyli na posiedzenie GK.
Komendanci CWM
W roku 1987 po kilkuletniej przerwie reaktywowano w GK Wydział Wychowania Morskiego, którego
zadaniem miał być przede wszystkim nadzór merytoryczny nad CWM. Zachowano jednak bezpośrednią
podległość komendanta CWM zastępcy naczelnika ZHP. Łatwo było przewidzieć, że umieszczenie
wydziału w strukturze GK obok, a nie nad CWM, będzie źródłem konfliktów i rozmytej
odpowiedzialności. Sytuacja ta miała istotny wpływ na organizację rejsu i jego przebieg.
Komendantem CWM był od kilku lat Wiktor Leszczyński. Znał dobrze problemy związane z eksploatacją
ZAWISZY. Kierownikiem wydziału został mianowany Ryszard Wabik, znany żeglarz, ale outsider spoza
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ZHP, nieznający środowiska, nie czujący istoty wielu spraw. Przy kolejnej reorganizacji GK wydział
przekształcono w zespół, obniżając siłę przebicia jego kierownika w hierarchicznej strukturze GK.
Zaczęła się jawna walka pomiędzy komendantem CWM i kierownikiem wydziału/zespołu GK,
pochłaniająca znaczną część ich energii i czasu. Na półmetku rejsu Wiktor Leszczyński został zwolniony.
Powód był wydumany, a moment zmiany najgorszy z możliwych. Jego miejsce zajął Zbigniew Klupiński,
były bliski współpracownik szefa WSW Marynarki Wojennej, o odpowiedniej do swojej poprzedniej
profesji mentalności, co prawda instruktor harcerski i żeglarz, ale jako komendant kompletny dyletant.
Jego nieporadność i nieracjonalne decyzje w drugiej połowie rejsu i po jego zakończeniu, byłyby mniej
szkodliwe i widoczne, gdyby rejs odbywał się w innym czasie, a nie podczas głębokiego kryzysu, bo
zmiany polityczne spowodowały znaczne ograniczenie środków budżetowych dla ZHP.
Zatwierdzanie rejsu
Pod koniec stycznia 1988 zostaliśmy wezwani na posiedzenie GK w trzyosobowym składzie: Ryszard
Wabik, Wiktor Leszczyński i Jan Ludwig. I zaczęło się. Nam była potrzebna konkretna decyzja, natomiast
naczelnicy nie mieli jeszcze dyrektyw w sprawie festiwalu, który miał się odbyć dopiero za półtora roku.
Zastosowali klasyczne działania. Najpierw wykazanie, że przedstawiony program jest do niczego.
Naczelnik był bardzo oburzony, że we wstępie do „Założeń organizacyjnych wyprawy...” ośmieliłem się
użyć zgodnego przecież z prawdą, ale według niego skandalicznego, niedopuszczalnego sformułowania:
„Harcerstwo jest jedyną organizacją skautowską oraz zrzeszoną w ŚFMD, która wykorzystuje żaglowiec
do kształtowania charakterów młodzieży”. Chodziło oczywiście o zaliczenie ZHP do skautingu. Bo
powinniśmy się kojarzyć tylko z pionierami i komsomolcami. Taki był poziom zastrzeżeń.
Przy następnym podejściu poprawiony ideologicznie materiał został zaakceptowany i w połowie lutego
zapadł werdykt: jest decyzja kierunkowa o udziale ZAWISZY w festiwalu. „Udział w festiwalu” brzmi
zdecydowanie lepiej politycznie niż „wyprawa dookoła świata”, mimo że znaczy to samo. Tego „udziału”,
a nie „rejsu dookoła” trzeba się było później trzymać we wszystkich materiałach promocyjnych.
W partyjno-nomenklaturowej nowomowie „decyzja kierunkowa” oznaczała, że GK nie widzi w tej
imprezie nic złego, że można przystąpić do wstępnych działań organizacyjnych i szukać środków
finansowych. Nie oznaczało to jednak, że decyzja jest ostateczna. W każdej chwili mogli się wycofać. Nie
widzieliśmy entuzjazmu u „wodzów”. Naszym jedynym atutem był fakt, że ideologicznie impreza była
nie do podważenia.
Natychmiast rozpoczęliśmy przygotowania. Ale już w lipcu ’88 stanęliśmy przed ścianą, bo ciągle nie było
konkretnej, ostatecznej decyzji. Sprawa stawała się nieaktualna. Nie da się uruchomić półtorarocznej
wyprawy w miesiąc. Postawiliśmy w GK retoryczne pytanie, czy jest możliwy rejs dookoła świata bez
udziału w festiwalu. Odpowiedź była szybka i oczywista. Wydawało się, że to już koniec marzeń.
Drugie podejście
Niespodziewanie, pod koniec września ‘88, dostałem od Ryszarda Wabika zadanie opracowania w
ekspresowym trybie nowej trasy tak, żeby wyjść na wiosnę ’89 i zdążyć do Phenianu na początku lipca.
Sprawa była prosta. Do przebycia 13.000 Mm, przy założeniu wyjścia z Gdyni 15 marca, było 105 dni
żeglugi. Odliczając czas postojów w portach, średni przebieg dobowy na trasie do Phenianu nie mógł być
mniejszy niż 150 Mm. Jest to możliwe przy sprzyjających warunkach pogodowych na Morzu Północnym i
Zatoce Biskajskiej, co o tej porze roku było założeniem optymistycznym. Dalsza trasa musiała być
zmieniona radykalnie. Żeglugę pasatową trzeba było zastąpić przejściem Północnym Pacyfikiem z Japonii
do Vancouver, trasą nie zalecaną dla żaglowców. Zamiast wspaniałej żeglugi w pasatach, bez używania
„diesel-grota”, z dużym zapasem czasu, przy skróceniu rejsu o połowę trzeba było zdecydować się na
jazdę ekspresową, w znacznej części na silniku. Jak się później okazało, w całej wyprawie osiągnęliśmy
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rekordowy średni przelot dobowy 148 Mm. Czy taki wyścig z czasem miał sens? Oczywiście można było
się wycofać i czekać na następną okazję. Postanowiliśmy jednak zaryzykować.
Zaproponowany nowy plan rejsu, przedstawiał się wtedy następująco:
etap
1
2
3
4
5
6
7

termin
03 – 04.1989
04 – 05.1989
06 – 07.1989
O7 – 08.1989
09 – 12.1989
O1 – 02.1990
03 – 04.1990

trasa
Gdynia – Pireus
Pireus – Singapur
Singapur – Phenian
Phenian – Japonia – Władywostok
Władywostok – Vancouver – Panama – Hawana
Hawana – Karaiby – Hawana
Hawana – Bermudy – Azory – Gdynia

Wiedzieliśmy już wtedy, że LOT lata do Singapuru.

•

Zrealizowana trasa ZAWISZY CZARNEGO dookoła świata (porty etapowe są oznaczone , a zamknięcie kręgu
wokółziemskiego, przejście równika, spotkanie z tajfunem oraz przejście linii daty oznaczone są Ο)

Po kilku dniach zameldowaliśmy się u zastępcy naczelnika. Ku naszemu zaskoczeniu wszystko zaczęło iść
gładko. Nie musimy już produkować się na posiedzeniu GK. Zastępca naczelnika załatwia to sam i to w
błyskawicznym tempie. Stawia tylko jeden warunek. Wyjście z Gdyni nie może być wcześniej niż 29
marca, bo kapitan powinien zameldować rozpoczęcie wyprawy na Zjeździe ZHP. Przekonujemy, że strata
dwóch tygodni będzie nie do odrobienia. I wreszcie rozumiemy, skąd się bierze to poparcie. Nasza
impreza ma być atutem w walce wyborczej na zjeździe.
3 października 1988 przyszła wreszcie z GK spóźniona o pół roku decyzja. Najważniejsze, że sprawa
ruszyła i rejs się jednak odbędzie. Pozostała tylko świadomość, jakie mechanizmy powodują w GK
podejmowanie kluczowych dla pionu wodnego decyzji. Po kilku tygodniach dowiedzieliśmy się, że
zastępca naczelnika ma zostać wiceministrem jakiegoś resortu. Jestem pewien, że gdyby wiedział on o
tej nominacji wcześniej, ZAWISZA nigdzie by nie popłynął.
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Organizatorzy wyprawy
Do wyjścia w morze pozostało niecałe sześć miesięcy i wiele problemów do rozwiązania. GK powołała
komitet organizacyjny wyprawy w składzie:
Ryszard Wabik – przewodniczący,
Wiktor Leszczyński – komendant CWM,
Zbigniew Kowalewski – przewodniczący Rady Wychowania Wodnego,
Jerzy Gębara – komendant Centrum Wychowania Wodnego w Funce,
Jan Ludwig – kapitan jachtu.
Zbyszek Kowalewski uczestniczył jedynie nominalnie, bo przebywał poza krajem, a Jurek Gębara
zajmował się wyłącznie opracowaniem zasad rekrutacji.
W historii ZAWISZY nie było nigdy wcześniej tak absurdalnej sytuacji, żeby rejs organizowała GK, a nie
CWM. Zwłaszcza że „duet” Leszczyński – Wabik nie wróżył nic dobrego. Komendant CWM na samym
początku oświadczył, że przy takim układzie nie ręczy za efekty. I było to w pełni uzasadnione
zastrzeżenie.
Opracowany w GK „Terminarz realizacji przygotowań do wyprawy” nie był realizowany. Komitet był
fikcją. Ani przez chwilę nie działał jak zespół ludzi, którzy chcą razem zmierzyć się z trudnym, ale
pasjonującym zadaniem. Do końca nie było wyraźnego podziału zadań, ani razu nie spotkaliśmy się, aby
ocenić zaawansowanie prac i wspólnie przeciwdziałać powstającym zagrożeniom. Były natomiast
zdublowane działania, a nawet ich pozorowanie. Na dodatek nowy zastępca naczelnika, odpowiedzialny
za „wodę”, był kompletnie zielony i jak ognia unikał angażowania się w nasze problemy. Taka postawa
nie była zresztą niczym nowym.
Preliminarz budżetowy
W Polsce Ludowej ZHP, jako organizacja wspierająca socjalistyczne wychowanie dzieci i młodzieży, było
dosyć szczodrze finansowane z budżetu resortu oświaty. Były to jednak tylko niewymienialne złotówki.
Natomiast zdobycie środków dewizowych było niezmiernie trudne. Analizowanie kosztów złotówkowych
rejsu mija się z celem ze względu na hiperinflację, której skalę dobrze obrazuje rewaloryzacja
wynagrodzeń w sferze budżetowej. Jeżeli pensje na ZAWISZY w marcu ’89 przyjąć za 100%, to w
listopadzie wynosiły 485%, a w kwietniu ’90 aż 730%.
Kosztorys dewizowy przewidywał wydatki w wysokości 48.000 $. Nie mogliśmy liczyć na aktywny udział
GK w zdobywaniu dewiz. Musieliśmy radzić sobie sami. W czerwcu ’88 zaprosiliśmy dużą grupę ważnych
urzędników Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, czyli tzw. ministerstwa fikołków, na dwudniowy
rejs na ZAWISZY. Impreza bardzo się udała. Wkrótce uzyskaliśmy dotację w wysokości 20.000 $. Pod
koniec dodali jeszcze 8.500 $. Polskie Komitet Festiwalowy, który powinien być najbardziej
zainteresowany naszym udziałem w festiwalu, wysupłał tylko 1.000 $. Drugi 1.000 $ dostaliśmy od
Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych. Dołożył się też HARCTUR (harcerskie biuro turystyczne)
kwotą 5.000 $. Mieliśmy też własne środki, zarobione na czarterze na Kieler Woche ‘88. Z wpłaconych
do NBP 10.000 $ dostaliśmy tylko 4.500 $ (taki wówczas obowiązywał bandycki haracz).
Na wyjściu z Gdyni w kasie jachtu było więc 31.500 $. Pozostałe 16.500 $ mieliśmy zarobić na wożeniu
pasażerów dewizowych. Kosztorys dosyć szybko okazał się nierealny. Koszty paliwa były
niedoszacowane, bo nastąpił znaczny wzrost cen (ze 150 do 200 $ za tonę, a na Tajwanie aż do 400 $)
oraz duże zużycie spowodowane koniecznością ekspresowej jazdy na „diesel-grocie”. Nieawizowane
przez armatora wejścia do portów japońskich skutkowały bardzo wysokimi opłatami portowymi. W
czasie trwania rejsu były 3 duże podwyżki dodatku dewizowego przysługującego załodze stałej.
Wszystkie te czynniki doprowadziły na półmetku wyprawy do sytuacji krytycznej. Przy wyjściu z
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Nachodki na dalsze sześć miesięcy miałem w kasie jachtowej tylko 1.200 $, co przy oświadczeniu
żegnającego nas komendanta CWM, że armator więcej dewiz nie ma i mieć nie będzie, nie wyglądało
dobrze. Mając jednak przekonanie, że damy sobie w Ameryce radę, podjąłem to wyzwanie.
Uzgodniliśmy, że będę miał wolną rękę w sprawie postoju w portach amerykańskich. Niestety jego
następca zignorował to ustalenie, co w efekcie było powodem kłopotów finansowych.
Załoga stała
ZAWISZA od września ’85 nie miał etatowego kapitana (i tak zostało do dzisiaj). Od tego czasu pełniłem
funkcję kapitana „dochodzącego”, godząc pracę zawodową w Polskim Rejestrze Statków z pływaniem na
ZAWISZY. Moim zmiennikiem był głównie Darek Drapella. Zajmowałem się również wszystkimi
sprawami technicznymi jachtu, bo CWM nie zapewniał takiej obsługi. Do roku 1989 dowodziłem w
sumie ZAWISZĄ w 47 rejsach. Uczestniczyłem również we wszystkich trzech rejsach atlantyckich jako
starszy oficer. Praktycznie nie było kontrkandydata do prowadzenia wyprawy.
Urlop na 14 miesięcy rejsu dostałem z pracy dopiero od 1 marca 1989, czyli na 19 dni przed wyjściem w
morze. Dwa miesiące przed rozpoczęciem rejsu, z ważnego powodu, musiałem podjąć trudną, ale
konieczną decyzję o rezygnacji z udziału w trzecim i czwartym etapie rejsu. W ten sposób na tych
etapach zastąpił mnie Janusz Zbierajewski, ponownie dowodząc ZAWISZĄ w rejsie festiwalowym, tak jak
w 1978. Już po rejsie dowiedziałem się, że Wiktor Leszczyński planował „wykolegowanie” mnie na
piątym i szóstym etapie. Ale nie zdążył, bo został zwolniony.
Sytuacja pozostałej obsady załogi stałej nie była łatwa. Nie było chętnych do udziału w tak długim rejsie.
Starszy oficer zwolnił się na jesieni ’88. Nowy chief został zatrudniony dopiero kilkanaście dni przed
wyjściem. Mechanik zakończył pracę miesiąc przed rejsem. Na jego miejsce, na trzy dni przed wyjściem
w morze trafił z łapanki kiepski mechanik z PLO, który już w Rotterdamie chciał uciekać. Musiałem go siłą
zatrzymywać. W czwartym etapie mechanik i motorzysta też byli z łapanki. Motorzysta w piątym etapie
zaczynał dopiero swoją karierę zawodową, ale szybko ją zakończył, bo wysiadł w Seatle. Jego zadania aż
do końca piątego etapu, czyli do Kadyksu, przejął starszy oficer, którego wówczas brakowało na
pokładzie. Bosman na piątym i szóstym etapie też po raz pierwszy pełnił tę funkcję.
Przygotowania techniczne
Pierwsze poważne wpływy dewizowe uzyskaliśmy w rejsie do Kanady w 1984. Nie ryzykując dowiezienia
dewiz do kraju, w powrotnej drodze kupiliśmy żyrokompas i fabrykę wody (watermaker) o dużej
wydajności ,a wcześniej odbiornik nawigacji satelitarnej Magnavox, do nawigacji na otwartym morzu
(GPS był wówczas supertajnym systemem używanym w armii amerykańskiej).
Za dewizy zarobione na czarterze podczas Kieler Woche’87 kupiliśmy wysokiej jakości dakron o dużej
gramaturze na nowy komplet ożaglowania. Żagle uszył znakomity żaglomistrz Olek Celarek. Nowe żagle
najtrudniejszy test przeszły na Pacyfiku podczas ucieczki ZAWISZY przed tajfunem.
Dopiero rok przed rejsem zainstalowaliśmy fabrykę wody. Nowa technologia, a raczej wymagany reżim
obsługi przerosły niestety kompetencje naszych przypadkowych mechaników. Fabryka przestała działać
już podczas drugiego etapu. A bardzo by się przydała na Pacyfiku.
Podczas remontu i przeglądu klasowego przed sezonem ’87 wymieniliśmy pokład. Udało się zdobyć
najwyższej klasy sosnę szkutniczą. Zamiast zwykłego uszczelniacza Fregatex, po raz pierwszy
zastosowaliśmy uszczelniacz poliuretanowy Elastofix, polskiej produkcji, stosowany w budownictwie,
dający gwarancję pełnej szczelności. Uszczelniacze z importu, stosowane na małych jachtach, kosztowały
by fortunę. Stocznia przygotowała planki, ale odmówiła użycia tej nowej technologii. Całą operację
wykonała załoga. Warto było. Poprzednio pokład po pięciu latach nadawał się do wymiany. A teraz, po
27 latach, jest w bardzo dobrym stanie.
6

Kolejny problem to próba wymiany starego radaru na radar nowej generacji. Nie udało się, bo jego
antena nie mieściła się na fokmaszcie. Zamiast tego zainstalowaliśmy drugi, mały radar jachtowy. Jak się
później okazało, była to bardzo dobra decyzja, bo stary radar w sztormie na M.Śródziemnym uległ awarii
i został naprawiony dopiero w Vancouver.
Bezpieczeństwo w żegludze oceanicznej, zwłaszcza na trasach mało uczęszczanych, może skutecznie
zapewnić jedynie radiopława EPIRB, która uruchomiona w sytuacji zagrożenia, jest lokalizowana poprzez
satelity. Urządzenia te zaczęły być stosowane na jachtach pod koniec lat osiemdziesiątych. W roku 1987,
będąc służbowo w Londynie na wystawie jachtów, wziąłem udział w konkursie, w którym główną
nagrodą była bardzo droga radiopława Lokata. Przegrałem, bo niestety zająłem drugie miejsce. Ale w
pierwszym etapie, podczas postoju w Plymouth, udało się w oparciu o ten wynik wynegocjować od
producenta znaczny upust i mogliśmy ją kupić.
Łączność radiową miała poprawić nowa radiostacja z pełnym zakresem w paśmie fal krótkich. Kłopot z
łącznością wynikał zawsze z małej mocy naszego nadajnika, którego sygnał ginął w szumach nadajników
dużych statków. Podczas całej wyprawy łączność z krajem była sporadyczna.
W dziale maszynowym też dokonaliśmy ulepszeń. Przy zastosowaniu opatentowanego przez Stocznię
Gdańską eżektora wyprowadziliśmy wydechy obu agregatów, razem z wydechem silnika głównego, do
topu grotmasztu. Natomiast w chłodni prowiantowej doszła zapasowa sprężarka. W kuchni przybył piec
do chleba.
Mieliśmy gotową dokumentację wentylacji pomieszczeń. Zbyt małe zaangażowanie armatora
uniemożliwiło jej wykonanie. Nie udało się również wtedy rozwiązać trudnego problemu instalacji
sanitarnej, zgodnej z wymaganiami konwencji MARPOL.
Rekrutacja uczestników
Etatowi metodycy z GK nie zaakceptowali proponowanego przez nas sposobu rekrutacji uczestników,
czyli konkursu o proporzec ZAWISZY CZARNEGO. Bo niby skąd oni mogli wiedzieć, jak pozytywną rolę we
współzawodnictwie drużyn wodnych i żeglarskich odegrał w latach siedemdziesiątych proporzec Teligi,
na którym opierała się nasza propozycja. Zresztą na poważne potraktowanie tej ważnej kwestii było już
mało czasu.
Stworzono niespotykany wcześniej w CWM system, który w znacznym stopniu opierał się na udziale
kandydatów w dowolnie wybranym konkursie publikowanym w prasie harcerskiej: „Drużyna – Na
tropie”, „Motywy”, „Na przełaj” lub w Rozgłośni Harcerskiej. Załączam (zał.7) zestaw pytań z
„Motywów”. Są one kuriozalne, zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy. Ponadto kandydat musiał wykonać
upominek dla jakiegoś zagranicznego rówieśnika. Przypominało to bardziej zabawy zuchowe, niż
poważne propozycje dla młodzieży starszej i instruktorów.
Ta niepoważna oferta, wprowadzona w życie wbrew opinii pilotów chorągwi, była kierowana
bezpośrednio do zainteresowanych i nie miała nic wspólnego z metodyką drużyn wodnych. Uczestnicy
rejsu często krytycznie wypowiadali się później o systemie rekrutacji, bardzo nisko oceniając przyjęte
kryteria i poziom konkursów. Reguły te umożliwiały łatwe zakwalifikowanie się osób przypadkowych.
Młody uczestnik drugiego etapu zapytany przeze mnie na jego wachcie, jak mu się podoba rejs,
odpowiedział flegmatycznie: „żeglarstwo nie jest moją pasją”. Chciałem go wysadzić na środku Morza
Czerwonego.
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Przebieg rejsu
Nie wypowiadam się na temat etapu trzeciego i czwartego, w których nie brałem udziału.
1.ETAP: 19.03 – 21.04.1989 (34 dni), załoga 29 osób, na trasie Gdynia – Kilonia – Rotterdam – Plymouth
– Ceuta – Gibraltar – Valetta – Kalamaki (Pireus), 3700 Mm.

Załoga pierwszego etapu zaokrętowała 10 dni przed wyjściem w morze i ciężko pracowała, aby
sklarować jacht na tak długi rejs. Nie było to łatwe, ale ten wysiłek skonsolidował grupę i zaowocował
wspaniałą atmosferą. Rejs zaczął się pechowo. Dzień wcześniej motorzysta uległ wypadkowi i miał
pęknięte żebro. Nie zjawił się na odprawę graniczną, którą trzeba było odwołać. Oficjalne, uroczyste
wyjście było więc pozorowane. Po wykonaniu rundy po Zatoce wróciliśmy po niego do innego basenu,
żeby nas nie zauważono. Wyszliśmy po cichu wieczorem.
Żegluga po Bałtyku i Morzu Północnym w marcu nie jest szczytem żeglarskich marzeń. Zwłaszcza przy
sztormie i bardzo niskich temperaturach. W Rotterdamie byliśmy goszczeni jako aktywni uczestnicy Dni
Rotterdamu przez kilka ostatnich lat. Uzyskaliśmy wsparcie w załatwieniu sponsorowania przez Mobil. W
zamian za noszenie ich flagi dostaliśmy 6 ton paliwa (pod korek) i deklarację dalszej pomocy na trasie
rejsu. Niestety później nic z tego nie wyszło. Port of Rotterdam jak zwykle pokrył opłatę za przejście
Kanału Kilońskiego.
Biskaje były tym razem bardzo łaskawe. Wiało z N i z NE. A od Gibraltaru do Malty cały czas mieliśmy
wiatr z NW o sile 7 – 90 B. Wspaniała jazda z prędkością do 10 węzłów. Z wyjątkiem momentu, kiedy fala
załamała się na rufie zalewając kabinę nawigacyjną i kabiny załogi stałej oraz powodując zwarcie w
dużym radarze. Jego naprawy nie potrafiły wykonać różne firmy serwisowe aż do Vancouver. Dopiero
tam zrobił to w 15 minut fachowiec z gdyńskiego MORS.
W La Valetta byłem poprzednio na jachcie ALF. Staliśmy wtedy w luksusowej marinie. A ZAWISZY, ze
względu na nasze gabaryty, wskazano miejsce w porcie handlowym przy elewatorze. Nie wystarczyły
„szczurołapy” na cumach. Cały czas na nabrzeżu musiało stać dwóch wachtowych uzbrojonych w kije,
żeby odganiać olbrzymie szczury.

Na trasie Gibraltar – Malta

Pierwsza załoga w Kalamaki

Dzięki bardzo pomyślnym wiatrom na Biskajach i M.Śródziemnym oraz zrezygnowaniu z planowanego
wcześniej wejścia do Lizbony, na mecie w Kalamaki byliśmy zgodnie z planem. Autokar z następną załogą
przyjechał do portu 15 minut przed nami.
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2.ETAP: 22.04 – 03.06.1989 (43 dni), załoga 31 osób, na trasie Kalamaki (Pireus) – Thira – Iraklion –
Port Said – Ismaila – Aden – Colombo – Singapur, 5900 Mm.

Do wyjścia z Pireusu byliśmy gotowi w sobotę. Okazało się jednak, że nie ma możliwości odprawienia się
do Egiptu podczas weekendu. Poszliśmy więc na malowniczą Thirę, która jest pozostałością po kraterze
o średnicy około 5 km. Najlepszym dowodem na to, że był to kiedyś wulkan, są głębokości przy samym
brzegu, przekraczające 100 merów. Musieliśmy skorzystać z oferty miejscowego rybaka, który za 20 $
wskazał nam jedyne miejsce, gdzie można było zakotwiczyć. Odprawy granicznej dokonaliśmy w
Iraklionie na Krecie.

Na wyspie Thira

Kanał Sueski

Motorek Zdzichu już z całymi żebrami

Przed wyjściem z Gdyni poprosiłem Andrzeja Drapellę o porady na temat Kanału Sueskiego, Zatoki
Adeńskiej i Cieśniny Malakka. Andrzej przez wiele lat pływał w PLO jako kapitan na linii chińskiej. Jego
informacje były bezcenne. Kupiłem więc w Rotterdamie dodatkową pirotechnikę, głównie petardy, oraz
duży zapas papierosów. Chcąc trochę zaoszczędzić, zamiast Marlboro wybrałem Chesterfieldy. Już na
redzie Port Saidu pilot bezczelnie zażądał dwóch kartonów, ale wyłącznie Marlboro. Inni też byli
nachalni, ale mniej bezczelni. W sumie przed wyjściem do Suezu naliczyłem 52 służbowe wizyty na
pokładzie. Każdy żądał bakszyszu. Przydatne były firmowe koszulki. Cały czas trzeba było pilnować cum i
takielunku, bo obsługa motorówek nie gardziła nawet kilkumetrową liną. Nie było już czasu na
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wycieczkę do Kairu, do Sfinksa i piramid. Ruszyliśmy przez Kanał z pilotem kanałowym w nietypowym,
jak na tę funkcję, stroju – w białym burnusie.
Po krótkim postoju w Ismailii i przejściu Jeziora Gorzkiego, na którym od roku 1968 przez osiem lat było
zablokowanych kilkanaście statków, w tym dwa polskie: BOLESŁAW BIERUT i DŻAKARTA, wyszliśmy na
Morze Czerwone. Instalacje silników okrętowych są projektowane na najwyższą temperaturę wody
zaburtowej, jaka może wystąpić podczas eksploatacji statku. I tym akwenem jest właśnie Morze
Czerwone. Ale nie było tak źle. Byliśmy natomiast przygotowani na zupełnie inne atrakcje. W tym czasie
piraci somalijscy jeszcze nie atakowali większych statków, tylko jachty. Szliśmy więc blisko brzegu
wschodniego.

Roman za kółkiem…

…i podczas chrztu zwrotnikowego na Morzu Czerwonym

W Adenie była duża baza sowieckiej floty. Nie było natomiast śladu po dawnej świetności tego portu. Na
Zatoce Adeńskiej też trzeba było uważać na łodzie pirackie. Cały Ocean Indyjski przeszliśmy na „dieselgrocie”, przy zmiennych wiatrach 1 – 20 B. Oczekiwany z utęsknieniem monsun południowo-zachodni
pojawił się dopiero przy podejściu do Cieśniny Malakka. Na trasie tego etapu utrzymywaliśmy częsty
kontakt radiowy z polskimi statkami. Pośredniczyli w kontaktach z krajem i przekazywali nam prognozy
odbierane na grafii, bo faksymile pogodowe na Oceanie Indyjskim wychodziły bardzo słabo.
Podczas postoju w Colombo udało się zorganizować wycieczkę w interior. Zobaczyliśmy pracujące na
polach słonie, zaklinacza kobry i zwiedziliśmy „fabrykę” herbaty. Przekonaliśmy się naocznie, że
popularna wówczas w kraju herbata Cejlońska, to jest najgorszy sort, a w zasadzie zmiotki. Na szczęście
podczas naszego postoju Tamilskie Tygrysy nie były aktywne. Natomiast potwierdzono nam, że piraci w
Cieśninie Malakka są bardzo aktywni i groźni.

Wejście do Colombo

W interiorze na Cejlonie, czyli w Sri Lance
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Cieśnina Malakka to przesmyk pomiędzy Półwyspem Malajskim i Sumatrą o długości kilkuset mil,
opisywana w locjach jako bardzo niebezpieczny akwen ze względu na piratów, którzy mają swoje bazy
na obu brzegach – indonezyjskim i malezyjskim i są wyposażeni w szybkie nowoczesne łodzie uzbrojone
w ciężką broń, którymi atakują duże statki. Po abordażu rekwirują kasę i cenny ładunek, porywają
kobiety, a czasami zabijają opornych marynarzy. Nam groził atak małych jednostek udających łodzie
rybackie i okrążających swoje ofiary całą gromadą.
Byliśmy przygotowani na ich atak. Przez kilka nocy oficerowie spali na spardeku, każdy uzbrojony w
rakietnicę i petardy. Przećwiczyliśmy łączność pomiędzy rufą i kubrykiem przez pokładowe UKF. W kasie
zostawiłem na przynętę tylko niewielką sumę. Dziewczyny (było ich osiem) miały zakaz wywieszania
upranej bielizny. A dla nich samych była przygotowana skrytka pod łazienką dziobową. W nocy na
radarze była widoczna masa ech małych jednostek, często w odległości poniżej 1 mili, i nie wiadomo
było, czy to zwykli rybacy, czy ktoś inny.
Wejście do Singapuru było gwałtownym skokiem z „buszu” do cywilizacji. Helikoptery i łodzie
patrolowe, bardzo duży ruch na redzie, zaplanowane precyzyjnie miejsce naszego kotwiczenia,
znakomita organizacja odpraw i komunikacji z brzegiem. Rozbawiła nas reakcja naszych dziewczyn na
niespełnioną przygodę z piratami. Były szczerze rozżalone. Zwiedziliśmy Singapur, pożegnaliśmy
następną załogę i czekaliśmy w hotelu na samolot do Warszawy.

Wreszcie w Singapurze

Koniec drugiego etapu

Podczas przerwy w żegludze zajmowałem się różnymi sprawami. Dość ciekawie wyglądała wysyłka
żywności do Phenianu. Zamówienie w Baltonie było duże, wagowo powyżej 2 ton, bo było przeznaczone
na etap czwarty i przynajmniej część etapu piątego. Wynajęliśmy dwa samochody chłodnie. Jeden na
mrożone mięso, a drugi bez chłodzenia, na suchy prowiant. Ruszyłem tym konwojem do Warszawy.
Sprawa polegała na zgraniu wszystkiego w czasie. Udało się przekonać WOP i celników i wjechaliśmy na
płytę lotniska prosto pod burtę czarterowego Iła-62, który za godzinę startował z Okęcia pusty, lecąc do
Phenianu po uczestników festiwalu. Nasz prowiant został załadowany do przestrzeni ładunkowej, w
której temperatura podczas lotu jest bardzo niska. Opuszczając lotnisko usłyszałem od celników, że nie
pamiętają, żeby kiedykolwiek wpuszczono cywilne ciężarówki na płytę lotniska. Po ośmiu godzinach
samolot był w Phenianie, gdzie czekała zwykła ciężarówka. Do jachtu nie było jednak daleko. Mięso
dotarło zamrożone.
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3.ETAP: 03.06 – 09.07.1989 (37 dni), załoga 32 osoby, na trasie Singapur – Sajgon – Keelung (Tajwan) –
Nampho (KRLD) – Phenian, 3285 Mm.

6 czerwca pierwsze przejście ZAWISZY przez równik na południku 1050 22,8’ E.
Udział w XIII (ostatnim) Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Phenianie.

Statua Chrystusa na podejściu do Sajgonu

Ale Sajgon!

Misiu po pracy

Chief Felek na Tajwanie

W KRLD wszystko jest inne, nawet kolor wody

Kurs na festiwal
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4.ETAP: 09.07 – 01.09.1989 (54 dni), załoga 35 osób, na trasie Phenian – Nampho (KRLD) – Tiencin
(Chiny) – Czedżu (Korea Południowa) – Yeosu (Korea Południowa) – Hiroszima – Kobe – Osaka –
Yokohama – Nachodka, 3360 Mm.

Udział w XIII (ostatnim) Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Phenianie.

załoga zwiedza Chiny…

… i Japonię
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5.ETAP: 01.09.1989 – 01.03.1990 (182 dni), załoga 31 osób, na trasie Nachodka – Hakodate (Japonia) –
Vancouver – Seattle – San Francisco – Los Angeles (Long Beach) – Acapulco – Salina Cruz (Meksyk) –
Puntaarenas (Kostaryka) – Balboa – Kingston – Bermudy (St. George’s Harbour, Hamilton, Freeport) –
Ponta Delgada (Azory) – Kadyks, 14765 Mm.

Etap ten miał się zaczynać we Władywostoku i po 4 miesiącach kończyć się w Hawanie. Do
Władywostoku nas nie wpuścili, bo była to pomimo otwarcia miasta dla obcokrajowców ciągle „zona
zakryta” dla obcych statków. Natomiast bilety lotnicze do Hawany okazały się nieosiągalne. W ten
sposób etap przedłużył się do pół roku. Z 25-osobowej załogi szkolnej do Kadyksu dotarło tylko 14 osób.
Był to minimalny skład załogi szkolnej, na jaki zezwalała Karta bezpieczeństwa. Zmiana harmonogramu
spowodowała rezygnację z siódmego etapu.
Już z trzeciego etapu dotarły do mnie informacje, że coś złego dzieję się z powłoką malarską w pasie
zmiennego zanurzenia, bo farba zaczęła odchodzić dużymi płatami, do gołej blachy. Widocznie podczas
malowania kadłuba, a było to w okresie zimowym, stocznia, chcąc szybko zwolnić dok, nie zachowała
wymaganych warunków technologicznych. Musieli nakładać kolejne warstwy za szybko, przed
całkowitym wyschnięciem poprzednich. Naszym agentem w Nachodce miał być tamtejszy Komsomoł.
Nie robili tego w ramach internacjonalistycznej współpracy organizacji młodzieżowych, ale dla kasy.
Uzgodniliśmy z nimi możliwość wydokowania ZAWISZY. Wysłałem z Gdyni do Nachodki kontener z
farbami (około 1000 litrów), który albo nie dotarł do adresata, albo został przez niego przejęty. Polskie
farby okrętowe były w ZSRR wielkim rarytasem. W każdym razie z dokowania nic nie wyszło.

Nie udało się wejść do Władywostoku

Malujemy się w Nachodce

Byliśmy więc skazani na własne siły. Mieliśmy na pokładzie wystarczający zapas farby do konserwacji
przynajmniej pasa zmiennego zanurzenia (około 1 m szerokości). Metoda była prosta, ale czasochłonna.
Trzeba było przechylać jacht na dziób i rufę (balastując zbiorniki) i na obie burty ( wychylając na bomie
maksymalnie załadowaną łódź). Taki cykl przechyłów trzeba było powtarzać kilkakrotnie. Było to
skrobanie i farba gruntowa, następnie farba przeciwkorozyjna i wreszcie farba przeciwporostowa. W
każdej pozycji trzeba było czekać do wyschnięcia kolejnej powłoki. Trwało to w sumie około trzech
tygodni.
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Był za to czas na eskapady do tajgi i do odległego o 200 km Władywostoku, do którego pociąg kursował
tylko nocą. Wydawało się to absurdalne. Ale szybko się wyjaśniło. Wzdłuż trasy pociągu było wciąż dużo
łagrów, których nie powinni obserwować postronni obserwatorzy, a zwłaszcza „innostrańcy”. Na
szczęście kursowały jeszcze na tej trasie wodoloty. We Władywostoku podjęliśmy bezowocne niestety
próby znalezienia śladów polskich zesłańców, a zwłaszcza hufca syberyjskiego. W Nachodce załoga
kupiła w „uniwermagu” za jakieś grosze duży, oprawiony w ramkę portret Lenina. Powiesili go dla draki
w kubryku. Komsomolcy nie wyczuli kpiny. Byli bardzo radzi. Nie był to koniec przygody z Leninem.
Malując kadłub i szykując jacht do dalszej drogi, czekaliśmy długo na dostawę zamówionego mięsa.
Wreszcie po przeszło dwóch tygodniach zobaczyliśmy ze zdumieniem podjeżdżającą pod burtę
sztaplarkę z zamrożonymi półtuszami wołowymi. Rozładowali to prosto na nabrzeże. Wynegocjowałem
jedynie, żeby z tuszami wieprzowymi poczekali przynajmniej dwa dni. W cywilizowanym świecie dostaje
się na statek mięso „rozebrane”, gotowe do włożenia do chłodni. A tutaj nie mieliśmy wyboru. Trzeba
było zamienić pokład w rzeźnię. Po rozmrożeniu się tych tusz, kucharz z ekipą przystąpił do ich dzielenia i
zamrażania gotowego mięsa w chłodni. Operacja powtórzyła się z wieprzowiną. Niestety ponownemu
zamrożeniu tak dużej ilości mięsa w tak krótkim czasie nasza chłodnia nie sprostała. Na Pacyfiku
musieliśmy wyrzucić za burtę ponad 400 kg psującego się mięsa. Do Vancouver weszliśmy prawie z pustą
chłodnią.

Dostawa mięsa z radzieckiej „Baltony”

Rzeźnia na pokładzie

Nie mieliśmy map brzegowych wybrzeża kanadyjskiego i amerykańskiego. Nie było od kogo pożyczyć ich
w Gdyni, a na kupno nowych nie mieliśmy kasy. Nasz oficer programowy, komandor MW i redaktor
czasopisma „Bandera”, nawiązał w Nachodce kontakt z oficerem z tamtejszego biura hydrograficznego,
który dużo ryzykując odważył się podarować nam w miarę aktualne, dokładne mapy sowieckie
zachodniego wybrzeża Ameryki. Zastrzegł jedynie, że pod żadnym pozorem nie możemy tych map
pokazać komukolwiek po przeciwnej stronie Pacyfiku. Potencjał sowieckiej hydrografii znaliśmy z kraju,
bo w naszych stoczniach była budowana dla nich duża seria wielkich statków hydrograficznoszpiegowskich. Jedyny kłopot przy korzystaniu z tych map polegał na odczytywaniu amerykańskich nazw
pisanych cyrylicą.
Potwierdziło się przekonanie, że nie ma miejsca na świecie, gdzie nie znajdzie się rodaków. W Nachodce
spotkaliśmy Polaka, profesora oceanologii z uniwersytetu w Seattle, który przebywał tam służbowo.
Zaoferował pomoc i podał nam namiary na Seattle, które okazały się niezwykle cenne, zwłaszcza że nasz
armator zlekceważył sprawę powiadomienia naszych placówek dyplomatycznych, czy nawiązania
kontaktów z organizacjami polonijnymi. Przed wyjściem z Gdyni dostałem z Wydziału Propagandy GK
wyniki ich kilkumiesięcznych działań w tej sprawie, w postaci kartki z adresami. Proponuję zajrzeć do
zał.8. Była to wizytówka ich kompetencji i zaangażowania.
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Pożegnanie z komsomolcami nie było czułe, bo wykazałem im, że wystawili faktury mocno naciągane.
Haracz przekraczał 30%. Widocznie tak pojmowali trwającą pierestrojkę. Na szczęście były to tylko nic
niewarte ruble. Natomiast nie chciał się z nami rozstać miejscowy kundel, który przez 23 dni naszego
postoju cały czas warował przy naszym trapie, rozpoznawał załogę i nie dopuszczał w pobliże jachtu
obcych. Za pełnienie tych wacht trapowych był sowicie przez załogę wynagradzany. Oprócz fajnego
psiaka jachtu cały czas pilnowało dwóch tajniaków, udających wędkarzy.
Pierwszym portem na trasie przez Pacyfik było Hakodate, duży port na południowym cyplu wyspy
Hokkaido, jako pierwszy w połowie XIX wieku otwarty dla handlu ze Stanami Zjednoczonymi. W
odróżnieniu od mojego zmiennika nie miałem możliwości, a przede wszystkim zamiaru, wydawania kilku
tysięcy dolarów na opłaty portowe, przewidziane dla statków handlowych, tak jak to stało się w Osace i
Yokohamie. Stojąc na redzie, w asyście wynurzonego okrętu podwodnego, prowadziliśmy uparcie
negocjacje. Po dwóch dniach ustąpili i weszliśmy do portu jako goście. Na pożegnanie dostałem od
kapitana portu japoński album ze współczesnymi żaglowcami, w tym również ze zdjęciem i opisem
ZAWISZY, z miłą dedykacją. Miasto było bardzo ciekawe. Oprócz typowej japońskiej architektury,
byliśmy zaskoczeni dużą ilością kościołów katolickich i protestanckich. W punkcie widokowym górującym
nad miastem ciekawostką był bilbord z mapą pobliskich Wysp Kurylskich, zaanektowanych przez
Sowietów podczas drugiej wojny, o które do dzisiaj trwa ostry spór. Podczas gwałtownego uderzenia
silnego wiatru dopychającego nas do nabrzeża, pomimo dużych odbijaczy, nastąpiło wgniecenie
nadburcia na lewej burcie. Ale była to tylko „stłuczka”.
1 października ruszyliśmy z Hakodate. Przed nami było 4500 Mm Północnego Pacyfiku. Liczyłem na
jesienne sztormy, na których południowej krawędzi mielibyśmy szansę szybkiej żeglugi. Szacowałem
przelot na 30 dni. Jednak wbrew statystykom meteorologicznym mieliśmy bardzo często wiatry
przeciwne. Ich źródłem były niespotykane gdzie indziej na tych szerokościach (40 0 N) aktywne, zimne
wyże, wędrujące z dużą prędkością.

Podejście do Hokkaido

Postój w Hakodate

Po kilku dniach uciążliwej żeglugi zaczęliśmy szukać sposobu na pomyślny wiatr. Nie pomagały
łaskotania pięty masztu przez nasze dziewczyny i różne inne zaklęcia. Pozostawało już tylko znalezienie
Jonasza. Znalazł się szybko. W obecności całej załogi ze spardeku poleciał za burtę towarzysz Lenin. Było
dużo śmiechu, a po kilkunastu minutach zaczęło wiać z rufy. Miesiąc później, podczas postoju w Seattle,
ktoś z załogi opowiedział tę historyjkę dziennikarzowi lokalnej gazety, który przeinaczając fakty,
zamieścił o tym obszerną notatkę. Ktoś usłużny (najpewniej z załogi) przesłał donosik do CWM. Druh
komendant, były oficer WSW, czujnie wyczuł spisek. Nasz wybryk zagrażał sojuszom. W piśmie do
naczelnika ZHP tak absurdalnie tłumaczył brak możliwości zakupu biletów do Hawany: „Przypuszczam,
że odmowa sprzedaży biletów przez przewoźników lotniczych strefy rublowej miała ścisły związek z
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topieniem Jonasza na Pacyfiku, który to był [!] portret Lenina za pozwoleniem i aprobatą Wielkiego
Kapitana. A potem chwalenie się tym faktem przed prasą amerykańską i polonijną” (ironicznie nadał mi
ksywkę „Wielkiego Kapitana”). Myślę, że komentarz jest zbędny. Wróćmy więc do żeglugi.

Lenin za burtą…

…i od razu zaczęło wiać

Wycinek japońskiej mapy pogody pokazującej tajfun Colleen. Sytuacja w dniu 08.10.1989 o godz. 1600 czasu lokalnego
(0600 GMT), czyli na 2 godziny przed nawałnicą. Pozycja oka 39,8 N i 152,7 E, ciśnienie w oku 965 milibarów, kierunek
toru tajfunu NE, prędkość przemieszczania się oka 50 węzłów, prędkość względna wiatru 70 węzłów, czyli prędkość
wiatru w połówce niebezpiecznej (tutaj prawej) 120 węzłów, nasza odległość od oka oszacowana na 150 Mm

Pouczającym doświadczeniem nawigacyjnym było dla nas śledzenie ostatnich już w sezonie tajfunów w
zachodniej części oceanu. Precyzyjne japońskie prognozy tajfunów odbierane na faksymili dawały jasny
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obraz sytuacji. Obserwowany przez pięć kolejnych dni tor tajfunu Colleen, 25. w sezonie, zaczął nagle
celować dokładnie w naszą pozycję. Znajdowaliśmy się w połówce niebezpiecznej tajfunu, gdzie
prędkość względna wiatru sumuje się z prędkością jego oka. Mieliśmy dobę na zejście mu z drogi.
Ruszyliśmy całą naprzód i pod pełnymi żaglami kursem 090. W efekcie tajfun nas tylko „liznął”, bo w
krytycznym momencie byliśmy około 150 Mm od oka. Nieśliśmy już wtedy tylko kliwra. Morze zrobiło się
gładkie, ciśnienie spadło gwałtownie o ponad 35 milibarów. Przez ponad dwie godziny wiatr wiał z
prędkością powyżej 80 węzłów, bo skala na wiatromierzu się skończyła (12 0 Beauforta zaczyna się od 60
węzłów). W pobliżu oka prędkość wiatru dochodziła wtedy do 120 węzłów, a ciśnienie wynosiło 965
milibarów. Typowy na Zachodnim Pacyfiku tajfun wędruje z prędkością nie przekraczającą 20 węzłów i
na naszej szerokości (400 N) wytraca już swoją energię. Colleen przeleciał nam za rufą z prędkością 50
węzłów, a przerodził się w rozległy niż dopiero na 600 szerokości. Dla załogi było to mocne przeżycie, dla
niektórych traumatyczne. Poza podarciem dwóch żagli strat w osprzęcie nie było.

Zaczyna się Colleen

Bandera po tajfunie

Czasami Pacyfik był jak baranek

Przejście linii daty

W niedzielę 22 października przeszliśmy uroczyście przez południk 180 0, czyli przez linię daty. W
żegludze wokółziemskiej na wschód pociąga to za sobą dodanie jednego dnia (bo co 150 długości
geograficznej, czyli 24 razy, jedna doba jest krótsza o godzinę i trzeba to później „odrobić”). A więc w
dzienniku jachtowym kolejna strona miała ponownie tę samą datę. Październik 1989 miał więc u nas 32
dni. Na tym ta nawigacyjna „sztuczka” skończyła by się, gdyby to nie była niedziela. Bo załodze stałej
przysługuje dzień wolny za przepracowaną niedzielę. A wypłata dodatku dewizowego za październik była
za 32 dni. Przy rozliczaniu rejsu księgowa CWM z błyskiem w oku wykryła tę podwójną „malwersację”.
Nie przyjmowała moich wyjaśnień. Musiała mieć kiepskiego nauczyciela geografii i nie znała książki lub
filmu „W 80 dni dookoła świata”.
18

Atrakcji było więcej. Najpierw konieczność nakarmienia rekinów dużą ilością zepsutego mięsa z
Nachodki. Następnie dostanie się wody zaburtowej do zbiorników wody słodkiej przez nieszczelne, jak
się okazało, ich odpowietrzniki. A na koniec złamanie się szprajcgafla foka. Poza tym załoga mokła i
marzła na wachtach w zużytych już sztormiakach. Bo była to jeszcze epoka rybackich żółtków, które
niewiele miały wspólnego z dzisiejszymi strojami żeglarskimi.
Po 39 dniach żeglugi weszliśmy do Vancouver, prosto w objęcia polskich rybaków. Vancouver nie był
moim przypadkowym wyborem, i to z dwóch powodów. W porcie tym była duża baza kilkunastu
trawlerów-przetwórni z DALMORU i ODRY, z pełnym zapleczem technicznym i logistycznym. Na rok
przed rejsem spotkałem w Gdyni mojego dobrego kolegę ze studiów i okazało się, że jest szefem tej bazy
(na urlopie). Zadeklarował mi wtedy udzielenie ZAWISZY wszelkiej pomocy. Drugim powodem były
bardzo restrykcyjne przepisy amerykańskie w stosunku do statków bander komunistycznych. W
Kanadzie nie było z tym żadnych problemów. Natomiast Amerykanie nie tolerowali nas ustawowo. Na
każde wejście do portu USA potrzebna była nota dyplomatyczna MSZ do Departamentu Stanu z
dwutygodniowym wyprzedzeniem. Dlatego nasi rybacy łowiąc na Morzu Barentsa musieli zdawać rybę
w Vancouver, a nie na Alasce, i dlatego powstała ta baza. 9-dniowe spóźnienie w stosunku do
awizowanego z Hakodate ETA spowodowało unieważnienie załatwionej już noty. Procedurę trzeba było
uruchamiać od nowa. Obieg sprawy był następujący: ambasada polska w Waszyngtonie – nasz MSZ –
Departament Stanu – miejscowy US Coast Guard.
Flotę trawlerów-przetwórni wspierała liczna ekipa stoczniowców z gdyńskiej NAUTY, którzy formalnie
będąc członkami załóg, wykonywali wszelkie prace remontowe. Byli to nasi dobrzy znajomi z
poprzednich remontów. Żartowaliśmy, że ZAWISZA przyszedł do Vancouver po prostu na remont
gwarancyjny. Niezwykła serdeczność rybaków i stoczniowców była wręcz krępująca. Prześcigali się w
oferowaniu nam wszechstronnej pomocy. O jakichkolwiek kosztach nie było mowy. Zapraszano nas na
wszystkie statki. Błyskawicznie naprawiono gafel, wgniecenie nadburcia, chłodnię, radar, silniki pomp.
Wyprano cały zapas bielizny pościelowej. Potrzebujących posłano do kliniki dentystycznej. Uzupełniliśmy
zapasy. Załoga dostała stroje przeciwatomowe, które miały zastąpić zniszczone sztormiaki. W praktyce
okazały się aż za bardzo szczelne.

Centrum Vancouver, w tle rozległa Cieśnina Georgia, góry po przeciwnej stronie
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Po kilku dniach dostałem od agenta rachunek pro-forma za postój w porcie. Opiewał na kwotę 2.396 $.
A w kasie miałem na dalsze 6 miesięcy trochę mniej, bo tylko 1.200 $. Z pomocą przyszedł agent
DALMORU. Załatwił nam zwolnienie z tych kosztów, z wyjątkiem opłaty za cumowników, w wysokości
808 $ . Obligatoryjna usługa polegała na „pracy” dwóch cumowników, którzy przyglądali się, jak sami
cumujemy przy użyciu „desantu” oraz na asyście motorówki. Wyjaśniono nam, że w grę wchodzi siła ich
związku zawodowego i nie ma na to mocnych.

Okolice Vancouver

Pamiątka po dawnych mieszkańcach Kanady

Dzień 11 listopada jest w Kanadzie świętem weteranów. W Vancouver odbywała się uroczysta parada, w
której uczestniczyły liczne formacje i orkiestry. Nie brakowało oczywiście polskich kombatantów.
Byliśmy zaproszeni przez nich do obejrzenia przemarszu, a później do ich klubu, który sąsiaduje z klubem
weteranów szkockich. Polacy tradycyjnie zapraszają ich po paradzie do siebie. Na salę wmaszerowali
szkoccy kobziarze w pełnym rynsztunku, grając swoje bojowe utwory. Wrażenie, zwłaszcza w
zamkniętym pomieszczeniu, było niesamowite. Na koniec kilku z nas przebrało się w ich stroje.
Początkowo kombatanci obawiali się kontaktów z nami. Na tej imprezie lody zostały przełamane.
Dowiedziałem się później, że byliśmy pierwszą w historii klubu grupą z kraju, którą zaprosili do siebie.

11 listopada w klubie polskich weteranów w Vancouver

Załoga śpiewa na spotkaniu z Polonią

We wszystkich portach byliśmy zapraszani przez rodaków ze wszystkich środowisk. Była to „stara”
emigracja, kombatanci, czyli emigracja wojenna, w tym akowska, emigracja solidarnościowa i wreszcie
najliczniejsze, bardzo prężne i emocjonalnie nam najbliższe emigracyjne harcerstwo, które spajało te
wszystkie grupy, będąc na całym świecie najważniejszym ogniwem kształtującym postawy młodego
polonijnego pokolenia. Ważną rolę odgrywali polscy księża i ich parafie, które skupiały wszystkich
Polonusów. Goszczono nas najczęściej w Domach Polskich i w salach parafialnych. Aktywnie włączyli się
przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz Stowarzyszenia
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Polskich Kombatantów. Wokół ZAWISZY powstawały całe łańcuchy ludzi dobrej woli. Wiadomości o
naszym pobycie rozchodziły się tymi kanałami do następnych portów, gdzie czekały na nas komitety
powitalne i przygotowane starannie spotkania i imprezy.
Nie sposób wymienić wszystkich, którzy nas odwiedzali, przyczynili się do wspaniałego przyjęcia
ZAWISZY i udzielili nam wszelkiej pomocy. Ograniczę się więc do głównych animatorów. W Vancouver:
przedstawiciele DALMORU – Józef Idczak i kpt. Tomasz Sobieszczański oraz Jerzy Radłowski, Jerzy
Kuśmider, Roman Gołubiec, siostry Aneta i Lilian Blacharskie – instruktorki hufca Morskie Oko. W
Seattle: Marta i Roman Gołubcowie. W San Francisco: starzy instruktorzy harcerscy – Bronisław i
Krystyna Chciuk. W Los Angeles: Izabela Pieńkowska, Bożena Śliwińska (Bojka), Halina Gawlińska i
Mieczysław Dutkowski.
Jednocześnie szukaliśmy sposobów uzyskania środków finansowych na kontynuowanie rejsu. Nasi
opiekunowie wskazywali nam potencjalnych sponsorów i aranżowali z nimi spotkania, które przynosiły
znaczące efekty. Sami zaoferowaliśmy miejsca dla gości, którzy chcieliby z nami żeglować na dowolnym
odcinku trasy oraz możliwość krótkich rejsów w każdym porcie dla dużej grupy osób. W Vancouver od
razu doradzono nam jeszcze jeden sposób zarabiania. Jednym z punktów programu spotkań było
zaproszenie na bigos „kapitański”. Porcja bigosu kosztowała 5 $. Kucharz z dużym wyprzedzeniem
przygotowywał gar tego rarytasu. Beczkę kapusty kiszonej mieliśmy z Nachodki. Dopiero w San Francisco
groziła nam wpadka, bo zapasy kapusty się skończyły. Zaprzyjaźniona z nami ekipa miejscowej młodzieży
szukała jej po całym mieście i dopiero w ostatniej chwili znalazła kilka puszek tego egzotycznego u nich
produktu.
Na wszystkich spotkaniach nasza załoga, świetnie do tego przygotowana, dawała koncerty piosenek.
Repertuar był starannie dobrany: pieśni patriotyczne, żołnierskie, harcerskie i na koniec szanty.
Wyciskaliśmy u słuchaczy łzy wzruszenia.
Postój w Vancouver przedłużał się, bo ciągle czekaliśmy na notę umożliwiającą wejście do portów
amerykańskich. Początkowo nie planowałem wejścia do Seattle. Ale przyjechali stamtąd przedstawiciele
utworzonego już komitetu powitalnego i nie było dyskusji. Powstał jednak problem, bo na podejściu do
Seattle obowiązywał pilot, którego usługa kosztowała 3.000 $. Po dwóch dniach negocjacji cena spadła
do 1.000 $, ale i tak była nie do przyjęcia. Jednak komitet nie ustępował i znalazł rozwiązanie. Popłynął z
nami gratisowo emerytowany pilot, miłośnik żaglowców. Był zachwycony.

W Seattle witali nas skauci morscy i strażacy portowi

Miejsce postoju ZAWISZY w Seattle

Przy wejściu do portu witał nas statek pożarniczy z fontannami i jacht miejscowych skautów morskich.
Na nabrzeżu orkiestra, harcerze, Polonia i władze miejskie. Trafiliśmy na obchody 100-lecia stanu
Washington, którego Seattle jest stolicą. Podczas postoju, wśród licznych gości zjawili się Polacy
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zajmujący eksponowane stanowiska w centrali Boeinga. Zaprosili nas do muzeum samolotów i hal
produkcyjnych, mogliśmy zasiadać za sterami jumbo-jeta. Na pokładzie gościliśmy też osiadłych w
Seattle górali, na czele z bratem znanego kompozytora, Jana Kantego Pawluśkiewicza. Było też spotkanie
ze skautami morskimi. Dziwili się bardzo, jak ZHP stać na taki żaglowiec. Nie oni pierwsi. A myśmy się
dziwili, że oni się dziwią. Ale to było jeszcze PRL.

W muzeum Boeinga

Z wychodzeniem z gośćmi na redę był problem prawny, bo w USA obowiązuje zakaz wożenia pasażerów
przez statki obcych bander. Znalazło się jednak rozwiązanie. Nie wolno było sprzedawać biletów, ale nikt
nie zabraniał zapraszania gości i zbierania od nich wolnych datków. System działał bardzo sprawnie.
Przejażdżki odbywały się w weekendy. Zapraszani goście byli dyskretnie informowani, że będziemy
zbierali wolne datki, z zastrzeżeniem, że jeden datek nie może być mniejszy niż 20 $. Liczba pasażerów
wynosiła od 40 do 50 osób, a raz nawet znacznie więcej. Nasze dziewczyny chodziły po pokładzie z dużą
skarbonką i naklejały ofiarodawcy plakietkę. Nikt się nie mógł wymigać. Mieliśmy też pokładowy sklepik:
postery, czapki, koszulki, bluzy, torby, worki żeglarskie i inne gadżety.
Już od Vancouver zaczął się exodus załogi. W sumie wysiadło 7 członków załogi szkolnej i motorzysta.
Niektórzy z nich już wcześniej wygadali się, że planowali to już w kraju. Dla nich był to najtańszy środek
lokomocji i łatwe uzyskanie wizy. Formalnie nie było problemu, bo mieli oni półroczne wizy. Patrząc na
to pragmatycznie, to „uciekinierzy” zwalniali miejsca w kubryku dla pasażerów. W historii ZAWISZY był
tylko jeden przypadek „odstania” (jak taką ucieczkę nazywał WOP). Ale wtedy zawodnik wrócił do kraju
jeszcze przed naszym powrotem. W Balboa wysiadło jeszcze 4 zawodników, w tym ekipa PKF. Wrócili do
kraju polskim statkiem.
W drodze do Seattle zaczęło się wożenie gości dewizowych (którzy nie kupowali biletów, tylko pokrywali
koszty swojego utrzymania). W sumie na trasie od Vancouver do Kingston na Jamajce płynęło z nami 38
osób. Głównie była to młodzież harcerska, która świetnie integrowała się z załogą. Byli też cudzoziemcy.
W tym sympatyczna Japonka oraz dwóch młodych Szwedów, którzy przylecieli ze Szwecji do San
Francisco. Czekali na nas miesiąc. Wysiedli dopiero w Kingston.
W Vancouver nawiązałem pierwszy kontakt z nowym komendantem. Jedynym środkiem komunikacji
były teleksy, bo zakazał mi kontaktów telefonicznych ze sobą. Łamiąc umowę zawartą przeze mnie z
jego poprzednikiem, tak jakby nie brał pod uwagę faktu, że wyszedłem z Nachodki z kwotą 1.200 $ na
sześć miesięcy rejsu, nakazał maksymalne skrócenie postoju w portach. Miałem zdążyć do Hawany do 1
lutego. Ja kalkulowałem zakończenie tego etapu dwa tygodnie później. Argumentował to tym, że zmiana
terminu lotów jest niemożliwa. Napisał jeszcze tak: „Za niedotrzymanie tego terminu wszelkimi skutkami
finansowymi armator obciąży kapitana”. A przecież żadnego powodu do pośpiechu nie było. Jak się
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później okazało, żadnych biletów do Hawany w ogóle nie było. W ten sposób armator uniemożliwił nam
uzyskanie znacznych kwot. Pomimo najgorszego okresu na ubieganie się o dotacje (koniec roku),
centrala Boeinga w Seattle, przy poparciu naszego wniosku przez przedstawicieli LOT w Montrealu i
Nowym Jorku, zadeklarowała możliwość dofinansowania w wysokości 10.000 $. Wymagało to jednak
wejścia do portu Everett lub przynajmniej przedłużenia postoju w Seattle. Również w San Francisco były
zaaranżowane spotkania z menadżerami Pepsi Coli i firmy Amway. Była mowa o dotacjach takiej samej
wysokości. Były też „namierzane” inne firmy. Ale potrzebny był czas. Do dzisiaj nie jestem w stanie
zrozumieć światłej decyzji światłego komendanta. W oczach wielu osób bardzo zaangażowanych w
dotarcie do tych sponsorów zaczęliśmy pewnie uchodzić za durnych komuchów.

Golden Gate Bridge

Miejsce postoju w San Francisco

8 grudnia na podejściu do San Francisco szliśmy we mgle, ledwo widząc Golden Gate Bridge. Ale mgła
siadła i otworzyła się panorama Zatoki. Mijaliśmy Alcatraz i Bay Bridge, z zerwanym przęsłem po
trzęsieniu ziemi dwa tygodnie wcześniej. Mieliśmy zapewniony postój w marinie, do której ciężko się
było wcisnąć. Powitanie, już bez orkiestry, ale jak zwykle było gorące. Znowu zaczęły się spotkania,
zwiedzanie miasta, wizyty w domach. I jak zwykle wyjście z gośćmi na godzinną przejażdżkę pod żaglami.
Załoga uczestniczyła w przyspieszonej wigilii organizowanej przez Polonię. Było też spotkanie z kadetami
morskimi. Zwiedziliśmy stare żaglowce w Maritime National Historical Park. Nie udało mi się nawiązać
kontaktu z Andrzejem Urbańczykiem. Widocznie był w rejsie. Staliśmy 4 dni. Żal było wychodzić. Do Los
Angeles oddalonego o 450 Mm zabraliśmy 17 gości.

Kadeci morscy z wizytą na ZAWISZY

Wigilia w San Francisco (9 grudnia)

Komitet powitalny w Los Angeles tworzyły trzy panie, wcześniej wymienione. Przygotowały wszystko
fantastycznie. Było zarezerwowane miejsce postoju w najlepszym miejscu dużej, eleganckiej mariny w
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Long Beach, program rozreklamowany na ulotkach, w radio, w prasie i z ambon. Ustalone miejsca i czas
spotkań, transport na imprezy, zaproszenia dla załogi do domów. I nagle wszystko to mogło nie wypalić,
bo Coast Guard poinformował w ostatniej chwili, że nota dla ZAWISZY dotyczy wyłącznie postoju w LA
Harbour, a „nasza” marina leży na granicy LA, ale już w innym hrabstwie i trzeba załatwiać nową notę
(co trwa dwa tygodnie). Na placu boju została Iza, moja bliska kuzynka i świeża imigrantka. O północy
postawiła na nogi ważną osobę z Kongresu Polonii Amerykańskiej, od rana atakowała naszą ambasadę w
Waszyngtonie, a sama zaczęła negocjacje z Coast Guardem. Jako zawodowa aktorka miała ułatwione
zadanie, żeby ich przekonać. Załatwiła sprawę podobno niemożliwą, czyli zgodę na postój w Long Beach,
bez noty dyplomatycznej, która miała przyjść później. O całej tej aferze dowiedziałem się dopiero po
powrocie do kraju.

Byliśmy w Disneylandzie…

…i w Hollywood

Do Long Beach weszliśmy 15 grudnia. Witał nas komitet oraz wielkiej postury św. Mikołaj, z autentyczną
siwą brodą, w pełnym rynsztunku. Był powszechnie znany z tego, że przed swoim domem wywieszał
największą flagę amerykańską, o długości 6 metrów i wygrał proces z sąsiadem, któremu przeszkadzało
jej trzepotanie, bo sąd uznał, że wykazywanie patriotyzmu jest ważniejsze niż jakiś hałas. Dla załogi
zaczęło się 6 dni wspaniałych wrażeń. Zwiedzanie LA, w tym obowiązkowo Hollywood, całodniowa
wyprawa do Disneylandu, wizyty w domach. W niedzielę gościli nas w polskiej parafii harcerze z hufca
Kraków i instruktorzy z całego obwodu. Po mszy św. był posiłek i wspólny krąg na patio. Opis tego
spotkania jest w zał. 9. Były spotkania z kalifornijską Solidarnością. Był też pożegnany bankiet w
eleganckiej restauracji Warszawa.

Z Barbarą Krafftówną na bankiecie dla załogi

Wigilia na Pacyfiku, w drodze do Acapulco
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Podczas jednej z przejażdżek po oceanie dostarczyliśmy gościom dodatkowych wrażeń, bo w powrotnej
drodze siedliśmy miękko w główkach mariny. Gości, ku ich wielkiej radości, przewiozły na brzeg
motorówki. Na wodzie był wielki ruch i staliśmy się dodatkową atrakcją. Po dwóch godzinach, przy
aplauzie widzów, zeszliśmy o własnych siłach. Przy wyjściu z LA Coast Guard nie był już tak uległy. Kazali
natychmiast wychodzić, bo nota traciła ważność tego dnia o godzinie 16, a my musieliśmy czekać na
wysoką wodę do godziny 19. Traktowali nas jak komunistów. W dalszą drogę zabraliśmy 6 pasażerów.
W morzu odprawiliśmy wspólną wigilię. Dla nas wszystkich były to pierwsze święta spędzone w morzu.
Był opłatek, tradycyjne potrawy, w tym świeże, złowione ryby i miła atmosfera. Do Acapulco, słynnego
meksykańskiego kurortu, weszliśmy w Sylwestra. Staliśmy na kotwicy w małej zatoczce w pobliżu
centrum miasta. O północy urządziliśmy najgłośniejszą i podobno widowiskową kanonadę. Zużyliśmy
cały zapas rakiet i petard przeznaczonych do walki z piratami w Cieśninie Malakka, które okazały się na
szczęście niepotrzebne.
Przed nami było 1600 Mm żeglugi do Kanału Panamskiego po oceanie gładkim jak sadzawka. Musiało
wystarczyć paliwa, uzupełnionego w LA. Po drodze weszliśmy jeszcze na krótko do meksykańskiego
Salina Cruz. Monotonię jazdy na silniku przerywały połowy tuńczyków i makreli. Chłodnia była pełna ich
świeżego mięsa. Wiedzieliśmy już, że Amerykanie dokonali inwazji w Panamie w celu schwytania
Manuela Noriegi. Na pokładzie trwały dyskusje, czy w związku z tym Kanał nie zostanie zamknięty, tak
jak wcześniej Kanał Sueski. Bo wtedy czekał by nas długi postój, a w najgorszym (a raczej w najlepszym)
razie, żegluga przez Horn.
Na wysokości Kostaryki nastąpiła awaria chłodnicy oleju. Olej przedostawał się do wody chłodzącej i
ubyło go przez dobę 200 litrów. Próba naprawy na morzu byłaby ryzykowna, bo w razie niepowodzenia,
zostalibyśmy unieruchomieni. Zdecydowałem się na wejście do Puntaarenas, małej przystani oddalonej
o 200 Mm. Na kotwicowisku usunęliśmy awarię, mając w odwodzie pomoc z lądu. Ale było to znaczne
nadłożenie drogi. Dlatego na finiszu musieliśmy halsować na kotwicowisko na redzie Balboa, bo resztka
paliwa wystarczała już tylko na kilkugodzinną pracę agregatu.

Taaaka ryba

Puntaarenas w Kostaryce

W Panamie polowanie na Noriegę – agenta, gangstera, generała i dyktatora, już się zakończyło, ale
wojsko amerykańskie pilnowało jeszcze portu. Załoga przebierała się w ich mundury i bawiła się
uzbrojeniem wozu pancernego. Po zatankowaniu wody i paliwa i poddaniu się wnikliwej inspekcji,
ruszyliśmy przez Kanał. Atrakcją były słynne lokomotywki wciągające statki do śluz. Wyszliśmy na Morze
Karaibskie, kierując się do Kingston na Jamajce.
W Panamie dostałem teleks z CWM z informacją, że Hawana jest nieaktualna i mamy płynąć do Kadyksu.
Tego załodze szkolnej było już za wiele. Zamiast rejsu czteromiesięcznego, do którego byli przygotowani,
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również urlopowo, czekała ich żegluga sześciomiesięczna. Poza tym byli zmęczeni. Zagrozili armatorowi
na piśmie, że w razie niespełnienia ich warunków, przestaną pełnić funkcje załogi. Po indywidualnych
rozmowach i przekonaniu ich, że pięcioosobowa załoga stała da radę sama dopłynąć do Europy, a oni
jako pasażerowie nie będą dostawali obiadków i kawy do koi, „bunt” został zażegnany.

W śluzie ciągną nas lokomotywki

Kanał Panamski

Do Kingston wchodziliśmy w celu wysadzenia pasażerów i „zaliczenia” egzotycznej, kiedyś pirackiej
wyspy. Nie zrobiła specjalnego wrażenia. Był plan spotkania z POGORIĄ w Montego Bay, na północnozachodnim wybrzeżu. Ale brak było czasu. Spotkaliśmy się z nimi na morzu. Byli z kanadyjską szkołą pod
żaglami. Dowiedzieliśmy się o tragedii. Rabuś zastrzelił lekarza, członka załogi. Grupa ich załogi złożyła
nam wizytę. Sami swoi. Kapitanem był Zawiszak, Janek Trammer, a bosmanem mój dobry kolega,
żaglomistrz i szkutnik – Olek Celarek.
Następny port to Bermudy. Miejsce dobrze nam znane, z roku 1976 i 1978, a zwłaszcza z 1984, kiedy
ZAWISZA był fetowany po uratowaniu rozbitków z MARQUESA. Niestety tym razem przyszliśmy z
niewłaściwego kierunku. Prawie cały dzień straciliśmy na przeszukiwanie jachtu przez czarną brygadę.
Szukali narkotyków. W Hamilton było już spokojnie i ciekawie. Największe wrażenie robiły fantastyczne,
puste plaże.

Bermudy

Zamknięcie kręgu wokółziemskiego na Atlantyku

Przejście Atlantyku z Bermudów na Azory jest w lutym komfortowe. Zimowe, północno-atlantyckie niże
stwarzają na tej szerokości znakomite warunki do ekspresowej żeglugi. Jedynie gwałtowny spadek
temperatury dawał się nam we znaki. Po krótkim postoju w Ponta Delgada, która o tej porze roku
wydawała się szara i ponura, obraliśmy kurs na Kadyks. W dniu 27 lutego zamknęliśmy wokółziemski
krąg.
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1 marca wchodziłem do Kadyksu z obowiązkowym pilotem na pokładzie, wiedząc, że zawór rozruchowy
jest uszkodzony i mechanik nie gwarantuje przesterowania silnika wstecz, nie mówiąc już o następnych
manewrach. Na środku portu odstawiłem więc silnik i podszedłem do nabrzeża dużym łukiem na inercji,
jak na żaglach na małym jachcie. Pilot był mocno zdziwiony takim manewrem, ale na szczęście nie
zorientował się. A byłaby wtedy afera, bo przy niesprawnym napędzie nie wolno do portu wchodzić
samodzielnie, bez holowników.
Ten etap był dla całej załogi dużym wyzwaniem. Jeszcze nigdy załoga szkolna nie żeglowała na ZAWISZY
tak długo. Najdłuższe etapy w poprzednich rejsach nie przekraczały dwóch miesięcy. W mojej ocenie
zdaliśmy ten egzamin. Rozstaliśmy się w przyjaźni, zapominając o sytuacjach konfliktowych, ze
świadomością, że przeżyliśmy razem wielką przygodę.
6.ETAP: 02.03– 13.04.1990 (43 dni), załoga 40 osób, na trasie Kadyks – Ceuta – Casablanka – Funchal
(Madera) – Southampton – Rotterdam – Kilonia – Gdynia, 3160 Mm.

Wybór przez armatora Kadyksu jako miejsca wymiany załogi był idiotyczny. Za postój zapłaciliśmy ponad
3.700 $. Wystarczyło wymianę załogi przeprowadzić w pobliskim Algeciras lub w Maladze, a wtedy
postój nic by nie kosztował. Był to kolejny dowód na niekompetencję komendanta. A wystarczyło się po
prostu kogoś zapytać.
Załogę z kraju pilotował sam komendant. Wysiadł z autokaru w pełnej gali mundurowej, jak z operetki.
Pasowało to do wesołej atmosfery w mieście, bo trwał huczny karnawał. Ale na pokładzie nie było już
tak śmiesznie, bo zaczął rządzić. Przyjechał z zamiarem odwołania mnie i bosmana, ale jakoś mu to nie
wyszło.
Okazało się, że nie będzie siódmego etapu i nowa załoga ma wracać do Gdyni. Komendant znowu
zaszarżował, bo obiecał im przereklamowane Wyspy Kanaryjskie. Odmówiłem, bo za postój w Las
Palmas trzeba by zapłacić 2.400 $, a na znacznie ciekawszej Maderze kosztuje to aż 87 centów! Trzeba
pamiętać, że cały czas nasza kasa była na dużym minusie.

Kotwicowisko na Maderze

Funchal – stolica Madery

Trasa szóstego etapu była standardowa. Najpierw Ceuta, gdzie jest najtańsze w tym rejonie paliwo,
potem trochę egzotyki, czyli Casablanka i wycieczka do Rabatu, a dalej Funchal na Maderze. Byliśmy tam
dokładnie w rocznicę wyjścia z Gdyni, 19 marca, w dniu imienin Józefa. Była więc dobra okazja, aby
załoga złożyła wiązankę kwiatów przy tablicy pamiątkowej na domu, w którym mieszkał Józef Piłsudski.
Była chwila zadumy nad jego wielkimi dokonaniami, zaśpiewanie „Pierwszej brygady” i powrót na jacht.
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Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudzkiego

Śpiewamy Dziadkowi na imieniny „Pierwszą brygadę”

W Southampton spotykamy LORDA NELSONA

Postój w centrum Rotterdamu

Zatoka Biskajska, tak jak na początku wyprawy, była dla nas łaskawa. Załoga wykazywała się
zaangażowaniem w szkolenie. Kilka osób przystąpiło do egzaminu na jachtowego sternika morskiego. W
Kanale Angielskim weszliśmy do Southampton. Tam ciekawe spotkanie z brytyjskim żaglowcem LORD
NELSON, zaprojektowanym specjalnie do żeglugi z osobami niepełnosprawnymi. Najbardziej widoczny
szczegół na pokładzie, to bukszpryt umożliwiający wjazd wózkiem inwalidzkim do samego noku. Było to
pierwsze nasze spotkanie, bo LORD NELSON, z racji swojego przeznaczenia, nie brał udziału w zlotach
Tall Ships’ Race. Kolejny port to Rotterdam, gdzie niestety zmieniły się układy i nie mogliśmy już liczyć na
ich sponsoring. Przeszliśmy więc Kanał Kiloński już na własny koszt. Żegluga przez Kanał odbywała się
przy temperaturze poniżej zera. Bałtyk nie witał nas zbyt ciepło. Postój w Kilonii pozwolił na ostatnie
prace kosmetyczne. W całym rejsie załoga bardzo się przykładała, doprowadzając statek do pokazowego
klaru. Wyglądaliśmy lepiej niż na wyjściu. A to się liczyło, szczególnie że powitanie miało być uroczyste.
13 kwietnia 1990 weszliśmy do Gdyni, po 392 dniach żeglugi i przebyciu 34170 Mm. Na topie bezana
powiewała niebieska szarfa o długości 34,17 metrów. Pod salingami foka było 27 flag państw, które
odwiedziliśmy podczas rejsu. Była wspaniała, słoneczna pogoda. Przed główkami postawiliśmy bryfoka z
sylwetką naszego rycerza. Przy Nabrzeżu Pomorskim DAR MŁODZIEŻY i DAR POMORZA witały nas
salutami banderą. Inne statki syrenami. Na kei czekały rodziny, znajomi, harcerze, reporterzy i dużo
oficjeli wysokiej rangi. Orkiestra Marynarki Wojennej zagrała hymn. Na pokład wszedł naczelnik ZHP,
wstawił drętwą gadkę i zaczął się witać, a wtedy załoga zaśpiewała mu donośnie (ćwiczyli to wcześniej
na redzie) szantę „Już nie wrócę na morze…”. Nie bardzo wiedział, jak się zachować. Musiałem mu
wyjaśnić, że to tylko żart. Mogliśmy wreszcie postawić nogę na ojczystej ziemi.
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Wchodzimy do Gdyni

Naczelnik nas wita, a załoga śpiewa „Już nie wrócę…”

Kalendarium
19.03.1989
06.06.1989
22.10.1989
27.02.1990
13.04.1990

wyjście z Gdyni
przejście równika na południku 1050 22,8’ E
przejście linii daty na szerokości 440 00,0 N
zamknięcie kręgu wokółziemskiego na Atlantyku
wejście do Gdyni
Statystyka

czas trwania rejsu
liczba przebytych mil
liczba godzin pod żaglami
liczba godzin na silniku
liczba godzin wiatru ≥ 80 B
średni przebieg dobowy
najdłuższy przelot (Hakodate – Vancouver)
odwiedzone państwa
odwiedzone porty

392 dni
34170 Mm
3465 h
2075 h
288 h
148 Mm
4811 Mm/39 dni
27
44

liczba uczestników
161 osób
w tym liczba dziewcząt
39 osób
liczba załogi stałej
15 osób
liczba pasażerów
38 osób
liczba drużynowych
43 osoby
liczba j.kpt.ż.w. (w załodze szkolnej)
5 osób
liczba j.kpt.ż.b. (w załodze szkolnej)
8 osób
liczba j.st.m. (w załodze szkolnej)
25 osób
liczba st.j. (w załodze szkolnej)
92 osoby
wiek załogi szkolnej
17– 82 lat
Jedynym członkiem załogi, który wziął udział w całym rejsie, jest Roman
Streubel – bosman, a od Nachodki starszy oficer
zużycie paliwa
zużycie oleju smarnego

150.000 litrów
4.900 litrów
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Koszt wyprawy
Nie mam pełnej wiedzy na temat całkowitych kosztów dewizowych wyprawy, bo nie rozliczałem
wydatków za przejście Kanału Panamskiego (kredytowanych przez PLO) oraz większości wydatków
podczas etapu 3. i 4., które rozliczał Janusz Zbierajewski. Według moich szacunków koszt wyprawy
wyniósł około 90.000 $, co daje 230 $ za jeden dzień rejsu. Przy obecnych, czyli realnych relacjach jest to
kwota niewielka, ale wówczas był to majątek (w dniu zakończenia rejsu kurs dolara wynosił 9.500 zł).
Na pokrycie tych kosztów złożyły się: kwoty dotacji z kraju 42.100 $, środki własne 4.500 $ i środki
uzyskane przez załogę 5. etapu w wysokości 27.700 $ (w tym dotacje organizacji, osób prywatnych i
firm 10.600 $, przewóz pasażerów 12.400 $, skarbonka 3.800 $ oraz sklepik 900 $). Dysponowaliśmy
więc gotówką w kwocie 74.300 $. Deficyt w wysokości 15.700 $ był pokryty nieoprocentowanymi
kredytami.
Gdyby komendant podejmował racjonalne decyzje, to zdobycie dodatkowych dotacji w Seattle i San
Francisco, które szacowałem na 30.000 $, byłoby proste. Ponadto przed rejsem była przygotowana
umowa czarterowa na Kieler Woche ’90 na sumę około 15.000 $. Poza tym przywiozłem z Seattle
szczegółowo uzgodnioną ofertę czarteru ZAWISZY na Karaibach na sumę około 90.000 $, za którą można
by utrzymać jacht przynajmniej przez dwa sezony. Dzielny komendant musiał się bać takiej imprezy, bo
niewątpliwie przerastała by znacznie możliwości jego ekipy. Postawił więc cenę zaporową i sprawa tego
czarteru padła.
Co było potem
Po powrocie do Gdyni zostałem potraktowany jak pospolity przestępca, który rzekomo naraził ZHP na
poważne straty finansowe. CWM wystąpił nawet do prokuratury z doniesieniem o rzekomym
niedopełnieniu obowiązków służbowych przeze mnie i przez Wiktora Leszczyńskiego. Wcześniej był to
powód zwolnienia go z funkcji komendanta CWM. Obaj rozkazem naczelnika zostaliśmy zawieszeni w
prawach instruktora ZHP. Cała sprawa dotyczyła dodatku dewizowego dla załogi stałej. Od 1975 załoga
ZAWISZY, zgodnie z umową o pracę, otrzymywała zawsze dodatek dewizowy według stawek PLO. I tak
też było zapisane w instrukcji finansowej wyprawy. Stawki dodatku w PLO podczas naszego rejsu
znacznie wzrosły. Zdawał sobie z tego doskonale sprawę poprzedni komendant, bo już w sierpniu ’89
wskazywałem mu na piśmie sposób rozwiązania tej kwestii poprzez tzw. bony baltonowskie. Ale jego to
nie obchodziło, bo był już na wylocie. A „tandem” Klupiński – Wabik wymyślił, że wyższy dodatek nam
się nie należy i że jego wypłacanie było malwersacją. Centralna Komisja Rewizyjna ZHP, do której
złożyłem wniosek o zbadanie prawidłowości rozliczeń z wyprawy, nie podjęła tematu zasłaniając się
końcem swojej kadencji. Niekompetentnych urzędników harcerskich musiała przekonać dopiero
prokuratura, która ich obśmiała oraz wyrok sądu pracy. CWM, który świadomie opóźniał postępowanie
sądowe, musiał wypłacić załodze zaległe dodatki dewizowe w ponad podwójnej wysokości, bo takie były
wtedy odsetki.
Ponadto ten sam „tandem”, w obszernych pismach (10 i 7 stron) do naczelnika, postawił mi szereg
innych, absurdalnych i fałszywych zarzutów. Była to z ich strony ewidentna próba ucieczki od
odpowiedzialności za własne bezsensowne decyzje i niekompetencję, czyli typowa taktyka „owd”. W GK
nikt nie dążył do rzetelnego podsumowania wyprawy i oceny wszystkich jej aspektów. Nikt też nie
kwapił się z przeproszeniem za bezpodstawne oskarżenia. Ataki komendanta nie ograniczyły się mojej
osoby. Zwolnił z CWM instruktorów z dużym doświadczeniem, którzy nie dali się zmanipulować i działać
przeciwko mnie. Określał ich mianem „banda Ludwiga”. CWM został opanowany przez „czarnych
pułkowników”.
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Za nasz rejs otrzymałem (sorry, ale taka jest formuła tej nagrody, że dostaje ją kapitan) Srebrny Sekstant
i I nagrodę Rejsu Roku 1990. Natomiast Janusz Zbierajewski, za etap trzeci i czwarty dostał III nagrodę.
W 40-letniej historii tej nagrody był to ewenement, bo jeszcze nigdy wcześniej (ani później) nie
przyznano dwóch nagród za jeden rejs. Był to ewenement także z innego powodu. Jeszcze nigdy nie było
takiego armatora nagrodzonego jachtu, który by usilnie zabiegał, żeby tej nagrody nie przyznano. A tak
właśnie zachował się komendant i jego ekipa. Usiłowali wpłynąć na decyzję jury. Dali tym samym
świadectwo swojej bezdennej tępoty i zupełnie niepojętego zacietrzewienia. A poza tym była to
żenująca kompromitacja ZHP w całym środowisku żeglarskim. Konsekwentnie nie było też zgody na
zorganizowanie spotkania uczestników w lokalu CWM. Po uroczystości wręczenia nagród spotkaliśmy się
w prywatnie wynajętej kawiarni Domu Harcerza w Gdańsku.
W czerwcu 1991 nadarzyła się okazja, żeby upomnieć się o „rehabilitację”. Nowy naczelnik napisał
łaskawie, że anuluje decyzję o moim zawieszeniu i dodał: „Jestem przekonany, że po usunięciu
formalnych przyczyn [?] poprzedniej decyzji, w zmienionych warunkach pracy ZHP i Centrum
Wychowania Morskiego będzie Druh gotowy kontynuować służbę”. Pismo dostarczył mi do domu
umyślny z GK.
Podsumowanie
1. Rejs dokoła świata, pomimo różnych przeciwności, uważam za bardzo udany. Chyba dla
wszystkich uczestników była to przygoda życia.
2. Rejs był bezpieczny. Nie było żadnego wypadku. Wszyscy (którzy chcieli) wrócili szczęśliwie do
domów. Pomimo kilku awarii ZAWISZA dobrze wytrzymał trudy tej żeglugi. Nie było strat.
Podarcie kilku żagli w takich warunkach jest sprawą normalną.
3. Załoga 5.etapu miała okazję poznać różne środowiska polonijne, a zwłaszcza harcerzy i zobaczyć,
jak wszystkie pokolenia zabiegają tam o zachowanie polskości. A w ocenie animatorów spotkań,
nasza załoga zrobiła bardzo dobre wrażenie.
4. CWM nie wykorzystał propozycji gdańskiej TVP zrobienia filmu z całego rejsu.
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Załącznik 1

Lista załogi w 1. etapie
1
2
3
4
5
6

Jan Ludwig
Feliks Szczot
Jarosław Słowik
Roman Streubel
Zdzisław Cielecki
Zbigniew Szutarski

kapitan
starszy oficer
mechanik
bosman
motorzysta
kucharz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Waldemar Mieczkowski
Tomasz Gniado
Wojciech Gryckiewicz
Mieczysław Wachowski
Jacek Pastusiak
Jacek Figurny
Adam Turczyniewicz
Jacek Pasiut
Beata Bielecka
Krzysztof Starosta
Marta Zajdel
Artur Kubacki
Rafał Iwanicki
Maciej Kawczyński
Grzegorz Skura
Maciej Choromański
Wojciech Kuczkowski
Robert Borzyszkowski
Igor Łojko
Jacek Wojtyna
Jacek Majewski
Mirosław Szwaczka
Grzegorz Studziżba

oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
starszy wachty
oficer programowy
załoga
załoga
załoga
załoga
starszy wachty
załoga

Załącznik 2

Lista załogi w 2. etapie
1
2
3
4
5
6

Jan Ludwig
Feliks Szczot
Jarosław Słowik
Roman Streubel
Zdzisław Cielecki
Zbigniew Szutarski

kapitan
starszy oficer
mechanik
bosman
motorzysta
kucharz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Janusz Waliński
Andrzej Szczeponek
Leszek Lorenc
Mieczysław Wachowski
Mariusz Zawiszewski
Robert Galiński
Grzegorz Stępkowski
Ewa Szewczyk
Andrzej Kałamaja
Zbigniew Gajewski
Robert Górski
Jarosław Maciejewski
Ewa Balza
Tomasz Cichoń
Leopold Dzikowski
Damian Skałecki
Jan Budzowski
Joanna Owsikowska
Jerzy Łuczak
Adam Bartold
Ryszard Gumański
Paweł Fryczko
Jerzy Kowalski
Joanna Cuper
Andrzej Kania

oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga
starszy wachty, TVP
załoga
załoga
załoga, TVP Katowice
załoga
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga

Załącznik 3

Lista załogi w 3. etapie
1
2
3
4
5
6

Janusz Zbierajewski
Feliks Szczot
Jarosław Słowik
Roman Streubel
Zdzisław Cielecki
Zbigniew Szutarski

kapitan
starszy oficer
mechanik
bosman
motorzysta
kucharz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Bronisław Rduch
Andrzej Partacz
Małgorzata Pasiecznik
Eugeniusz Wróbel
Zbigniew Bogucki
Krystyna Borowik
Dominika Borkowska
Agata Zoubek
Waldemar Kolsicki
Danuta Parys
Mirosław Tomecki
Krzysztof Krakowczyk
Justyna Kruger
Rafał Borowski
Mirosław Czampiel
Beata Galińska
Zdzisław Hajducki
Jolanta Kobiałka
Grzegorz Kruszewski
Paweł Olejnik
Robert Orzechowski
Rafał Rajtar
Andrzej Tymkiewicz
Daniel Wójtowicz
Radosław Zientalak
Elżbieta Goralska

oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
oficer programowy
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga, lekarz

Załącznik 4

Lista załogi w 4. etapie
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Janusz Zbierajewski
Feliks Szczot
Marek Kleban
Roman Streubel
Adam Łobodziński
Zdzisław Suwara
Mirosław Tomecki

kapitan
starszy oficer
mechanik
bosman
motorzysta
kucharz
as. motorzysta

Ryszard Wabik
Adam Szykulski
Jan Gidrewicz
Władysława Zbierajewska
Marcin Koss
Maurycy Mikos
Krzysztof Olchowik
Magdalena Mikulska
Dorota Stępkowska
Magdalena Maniecka
Mariusz Chiliński
Kajetan Królik
Lubomir Skinderowicz
Anna Chrulkiewicz
Beata Konstańczuk
Anna Zielińska
Krzysztof Frankiewicz
Grzegorz Motyka
Grzegorz Krówka
Ewa Urbańska
Waldemara Ryng-Ostrowska
Dorota Grabowska
Ryszard Kaczmarek
Tomasz Łącki
Andrzej Krawczyk
Anna Ilińska
Barbara Kiełbus
Jacek Tylus

oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga, lekarz
załoga
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga

Załącznik 5

Lista załogi w 5. etapie
1
2
3
4
5
6

Jan Ludwig
Roman Streubel
Jan Mazurek
Mieczysław Wachowski
Mirosław Tomecki
Zbigniew Szutarski

kapitan
starszy oficer
mechanik
bosman
motorzysta
kucharz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Wojciech Codrow
Zbigniew Ryng
Bogdan Jasionowski
Henryk Sołtanowicz
Marian Żurawek
Andrzej Biliński
Jan Kurowicki
Jerzy Bogaczewicz
Cezary Mikos
Radosław Hugeth
Monika Berkowska
Karol Czuro
Artur Dzieszkowski
Wojciech Truszczyński
Monika Deptuła
Adam Falkiewicz
Robert Kaczmarek
Grażyna Sciegienna
Wojciech Bombol
Henryk Rak
Remigiusz Brzozowski
Anetta Ameryk
Andrzej Kuczera
Stanisław Plewa
Stanisław Fiuk-Cisowski

oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
starszy wachty
starszy wachty
starszy wachty
starszy wachty
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga, lekarz
załoga
załoga
załoga
załoga
oficer program.
załoga, PKF
załoga, PKF

wyokrętowany 18.01.90

funkcja do 19.01.90

wyokrętowany 18.01.90

wyokrętowany 29.11.89
wyokrętowany 21.12.89
wyokrętowany 29.11.89
wyokrętowany 21.12.89
wyokrętowany 18.01.90
wyokrętowany 21.12.89

wyokrętowany 21.12.89

wyokrętowany 14.11.89
funkcja do 22.10.89
wyokrętowany 18.01.90
wyokrętowany 18.01.90

Załącznik 6

Lista załogi w 6. etapie
1
2
3
4
5
6

Jan Ludwig
Roman Streubel
Kazimierz Warchoł
Mieczysław Wachowski
Zdzisław Cielecki
Adam Falkiewicz

kapitan
starszy oficer
mechanik
bosman
motorzysta
ochmistrz

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Jan Tomasz Dobrucki
Jacek Kościański
Krzysztof Decewicz
Lesław Chudzyński
Karol Adamkowski
Wojciech Bujak
Jakub Derech
Witold Kantak
Kazimierz Macnar
Leon Matuszewski
Agnieszka Witowska
Grzegorz Rosiński
Przemysław Mazurkiewicz
Magdalena Makarewicz
Joanna Dombrowska
Jerzy Sitek
Robert Michalak
Ewa Tracz
Jakub Lipiński
Jan Krasucki
Mariusz Piekarski
Andrzej Szczepański
Ewa Mazur
Wojciech Małagocki
Adam Romanowicz
Mariusz Włodarczyk
Przemysław Kozioł
Wojciech Śmigiel
Olgierd Lewan
Mirosława Urbaniak
Maria Filipiak
Paweł Pawlak
Maria Bienias
Krzysztof Obrycki

kapitan stażysta
oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
oficer wachtowy
starszy wachty
starszy wachty
starszy wachty
starszy wachty
załoga
załoga
załoga, lekarz
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga
załoga, PR Gdańsk
załoga
załoga
załoga
załoga

Załącznik 7

Tych zadań konkursowych nie trzeba chyba komentować. Żeglowanie musiało się wiązać z
pokonywaniem takich barier. Bo przecież według GK to nie był rejs dookoła świata, tylko udział
ZAWISZY w festiwalu. I chcieli załogę do tego odpowiednio przygotować.

Załącznik 8

Tak wyglądał wkład pracy GK w przygotowanie wyprawy i nawiązanie kontaktów z naszymi
placówkami dyplomatycznymi i organizacjami polonijnymi na trasie rejsu. Nie wiedzieli nawet, że nie
wybieramy się do Londynu, Plymouth, Filadelfii, Miami, Nowego Jorku i Chicago. Może nie mieli
atlasu.

Załącznik 9

Notatka z naszego spotkania z harcerzami hufca Kraków została zamieszczona w biuletynie harcerskim w
Los Angeles.

Załącznik 10

