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1 SPOSÓB NA PRZETRWANIE ZIMY 

Dla armatora małego bałtyckiego jachtu, do tego armatora pracującego na etacie, rok dzieli się na dwie 

połowy: sezon i zima. Inaczej mają emeryci albo studenci, którzy mogą wybrać się w styczniu na 

Karaiby (tak, tak: bywają tacy w Polsce) albo tygrysy startujące w barbórkowych i noworocznych 

regatach, dla mnie jednak sezon zaczyna się w „długi weekend majowy”, a kończy w drugiej połowie 

października, kiedy Pan Bosman Mariny zarządza gromadne wyciąganie jachtów z wody. 

Cóż można robić zimą? Planować remonty i udoskonalanie własnego jachtu, wymyślać trasę na 

kolejny sezon, zarabiać na to pieniądze, spotykać się na klubowych, środowiskowych, szantowych 

imprezach. Czytać, oglądać filmy żeglarskie, przeglądać fotografie, wspominać. Każdy sposób jest 

dobry, byle dożyć do wiosny. 

Można też porozmawiać o wspólnej pasji. Dziś jest i trudniej i łatwiej z tą rozmową. Trudniej, bo 

kiedyś jakoś częściej spotykało się przyjaciół: wspólnie piło, wspólnie działało, szkoliło (zimą 

teoretycznie!), wspólnie remontowało łódki… Dziś ten osobisty kontakt osłabł. Wynalazki takie jak 

telefon (kiedyś posiadał w domu takowy tylko co 20 albo co 30 Polak), komputer, mail i Internet, tak 

dalece ułatwiły zdalny kontakt, że w dużym stopniu wyeliminowały potrzebę bezpośrednich spotkań. 

Ale jest i łatwiej! Dziś, dzięki współczesnym środkom łączności możemy kontaktować się niemal 

natychmiast z dziesiątkami, setkami albo i tysiącami ludzi na całym świecie. Możemy mieć niezliczone 

ilości wirtualnych znajomych. Możemy wymienić kilkanaście opinii w parę godzin, gdy kiedyś 

wymiana listów między Gdynią i Warszawą musiała trwać co najmniej trzy dni. (Wiem, że klienci 

poczty będą zaskoczeni, pamiętając, że od kiedy Poczta Polska „przyśpieszyła” w reklamie, taki obrót 

listów trwa około tygodnia ale TAK BYŁO!) Publikacja w SSI
1
 zajmuje godzinę lub kilka, kiedyś 

wydrukowanie listu w żeglarskim miesięczniku wymagało wysłania go na kwartał przed 

wydrukowaniem i potem jeszcze przejścia przez dwa etapy cenzury: redakcyjnej i z ulicy Mysiej. 

Jeśli komunikować się jest łatwiej, to może być jeden ze sposobów przetrwania zimy. Spróbuję więc 

przetrwać tę najbliższą zimę z Czytelnikami przy pomocy Szanownego Gospodarza SSI. Zbliża się do 

końca szesnasty rok działania serwisu. „Od zawsze” zawiera on różnorodność tematów i autorów, 

rożne spojrzenia na żeglarstwo, więcej: różne podejścia do życia. Mam więc nadzieję, że zmieści się tu 

i moje osobiste widzenie żeglarstwa, odchodzące od tematyki, która zajmuje się z racji pełnionej 

funkcji publicznej. 

Żeglarstwo było zawsze dla mnie czymś więcej, niż tylko wakacyjnym zajęciem. Rodzinna tradycja 

sięga lat trzydziestych. Paradoksalnie spowodowało to przyrost rodzinnej tradycji o jedno pokolenie. 

Prekursorką była Krystyna, jednak jej ojciec, a mój Dziadek poczuł się zmuszony opiekować 

(pilnować?!) młodą panienką, a wiec i on, stateczny urzędnik bankowy w Gdyni, trafił na wąski pokład 

jachtu. Od najwcześniejszego dzieciństwa, niezależnie od miejsca zamieszkania, byłem w domu 

świadkiem żeglarskich dyskusji, od czasów szkolnych zbierałem „Żagle”, wieku lat siedmiu trafiłem 

po raz pierwszy na zatokowy jacht. Podobnie mieli inni młodzi ludzie w rodzinie... 

Niezwykle ważnym przeżyciem była lektura „Samotnego żeglarza”. Było to tym mocniejsze, że odbyło 

się podczas pierwszego kilkudniowego rejsu po Zatoce Puckiej, na pamiętnym „Czerwoniaku”, z 

pierwszymi odwiedzinami w „obcych” portach: Jastarni i Pucku. Jako dziesięciolatek uznałem wtedy 

żeglowanie po świecie, w tym żeglowanie samotne, jako coś oczywistego i dla każdego, jako normalny 

sposób na życie. 

Tu mała dygresja: w tradycji rodzinnej z tego rejsu pozostał zupełnie inny obraz. Zapamiętano tylko 

jedno: gdy podczas postoju w Jastarni postanowiłem spróbować jak działa tyfon mgłowy. Działał. Tak 

doskonale, że postawił na baczność załogi w całej flotylli. Tyle, że próby dokonałem około 5 rano. No 

ale żyję do dziś... 

                                                 
1
 Subiektywny Serwis Informacyjny Jerzego Kulińskiego www.kulinski.navsim.pl, gdzie po raz pierwszy były publikowane 

te teksty. 
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Czerwone płótna, letnie cumulusy nad lądem, światło latarenki w Osłoninie i nabieżnika w Rewie, 

zapach drewna, impregnatów, lin, zapach portu rybackiego, skrzypienie kadłuba na fali, niosący się po 

wodzie nocą dźwięk kutrowego wolnoobrotowego diesla, krzyk mew, seryjne komendy przy zwrotach 

– to wszystko pozostało na zawsze wdrukowane w moją podświadomość. 

Seryjne komendy przy zwrotach... „Czerwone Żagle” to było sześć harcerskich jachtów 

przebudowanych według pomysłu Witolda Bublewskiego z drewnianych, budowanych na zakładkę, 

szalup zdemontowanych z przedwojennego jeszcze transatlantyku „Batory”. Ożaglowane jako kecze, 

miały żagle z nietypowego czerwonego płótna, mieściły, o ile pamiętam 10 osób, w tym dwie w 

kabinie rufowej. Oczywiście żadnych silników, żadnej elektryki, za to dumnie nosiły nazwy bałtyckich 

przedsiębiorstw rybackich: „Arka”, „Barka”, „Szkuner”, „Koga”, „Kuter”, „Korab”. 

 

„Czerwoniaki” na Zatoce Gdańskiej – znaleziona w Internecie pocztówka z epoki 

Cechą charakterystyczną „Czerwoniaków” była niewielka zdolność chodzenia na wiatr, wejście do 

Jastarni przy północnym wietrze wymagało wykonania kilkudziesięciu zwrotów na kilkukablowym 

torze od Kaszycy do główek. Łatwo sobie wyobrazić lawinę komend i odpowiedzi podczas takiej 

halsówki, kiedy każdy niemal zwrot wymagał pracy fokiem i bezanem, a na pokładzie był tak liczny 

„manszaft”. Ale też trzeba przyznać, że im bliżej główek, tym halsy były dłuższe i bardziej efektywne 

– ćwiczenie czyni mistrza. Chyba, że „mistrzowi” udało się posadzić jacht na leżącej tuz za linią pław 

mieliźnie. 

Przy okazji warto wspomnieć, że w Polsce do dziś pływa niejeden jacht, o którym legenda głosi, że 

powstał z szalupy z „Batorego”. No cóż, „Batory”, jako jedyny ocalały w PRL z przedwojennej floty 

transatlantyków, do tego „lucky ship”, był swoistą legendą. Tytuł „szalupa z Batorego” jest nobilitacją. 

„Batory” szalup miał 12. Losy sześciu znamy. Mógł nieść jeszcze dwie mniejsze łodzie, (prototyp 

"Piłsudski" miał 13 i 14 szalupę pokład niżej na rufie), ale na zdjęciach „Batorego”, którymi dysponuję, 

tego nie widać, nie umiem potwierdzić ani zaprzeczyć. Pierwszy, drewniany komplet zdjęto ze statku 

pod koniec lat 50. Drugi, zapewne po wycofaniu linowca z eksploatacji i odesłaniu w 1971 roku do 

stoczni złomowej w Hong Kongu. Potem były jeszcze szalupy ze „Stefana Batorego” (ex- 

„Maasdam”), w latach 60. wymieniano zapewne szalupy na wielu statkach polskiej floty. Czy 

wszystkie „szalupy z Batorego” pochodzą rzeczywiście z tego statku? 

Żeglowanie na „Czerwoniakach” nie było łatwe według dzisiejszych kryteriów. Brak elementarnych 

udogodnień hotelowych, niesamowity tłok na piętrowych, prymitywnych kojach bez materacy (były 

chyba jakieś sienniki?), gotowanie na prymusie, światła pozycyjne i oświetlenie wnętrza naftowe, brak 

podstawowych drobiazgów wyposażenia pokładowego (liny, szekle, odbijacze, pompy, sztormiaki – to 

były niedościgłe marzenia armatorów). Tym niemniej pływały one i szkoliły harcerzy nie tylko na 

Zatoce ale i na pełnym morzu, a w 1962 roku dotarły na zlot młodzieży w Helsinkach. 

Mimo pierwszego śniegu zrobiło się jakoś cieplej... 

27 listopada 2013 

  



7 

2 SPOTKANIE Z ROBINEM KNOX-JOHNSTONEM 

Ktoś zabrał pierwszy śnieg z naszego parkingu. Zrobiło się cieplej. Ale jest ciemno, chmurno i 

wietrznie. Inaczej, niż blisko ćwierć wieku temu, w słonecznym styczniu, kiedy trafiłem na wielką 

wystawę jachtową w Londynie. Przez tydzień poznawałem setki wystawionych jachtów, oferty 

producentów i usługodawców. Dominujące wrażenie, poza niezwykłą obfitością wszystkiego, co dla 

Polaka z kraju w pierwszym roku transformacji wciąż było szokujące, otóż dominujące wrażenie to 

SOLIDNOŚĆ I DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY. To dla człowieka przyzwyczajonego do dyktatu 

producenta, do bylejakości wytworów rodzimych stoczni, fabryk domów, butów, wszystkiego, było 

szokiem jeszcze większym, niż wspomniana obfitość. 

Ale inne zdarzenie pozostanie mi na całe życie w pamięci. Wszyscy oficjele na targach, organizatorzy, 

personel, wystawcy i oficjalni goście, nosili na piersiach identyfikatory. Zawierały one pompatycznie 

wymienione tytuły, stanowiska, nazwy firm. Także mój identyfikator, małej mróweczki na targach, 

zawierał dziesięć słów. Tylko jeden, jedyny człowiek, na plakietce miał po prostu imię i nazwisko. 

ROBIN KNOX-JOHNSTON 

On jeden nie musiał. Żadne tytuły, funkcje i stanowiska nie były potrzebne. Każdy z dziesiątków 

tysięcy gości i zwiedzających, po przeczytaniu tych trzech słów, wiedział wszystko. 

Kiedy w końcu lipca 1968 roku Leonid Teliga wypływał z Fidżi w swój najdłuższy etap rejsu na 

„Opty”, Robin Knox-Johnston był już od półtora miesiąca w morzu. 165 dni później, Teliga, który z 

politycznych względów nie mógł zawinąć, ani do Australii, ani RPA, dobijał do portu w Dakarze, bijąc 

pochodzący jeszcze z XIX wieku rekord samotnego pobytu w morzu non-stop Bernarda Gilboya. Nie 

wiedział, a propaganda polska do dziś dnia o tym wspomina niechętnie, że w tamtym momencie obaj 

byli pokonani przez co najmniej dwóch: Bernarda Moitessiera i Robina Knox-Johnstona. 

Jak do tego doszło? Po głośnym na cały świat wyczynie Francisa Chichestera, który opłynął samotnie 

Ziemię z jednym tylko postojem w Sydney, „The Sunday Times” ufundował nagrodę Złotego Globu 

dla żeglarza, który pierwszy opłynie świat samotnie bez zawijania do portu. Zdecydowało się 

wystartować kilku żeglarzy, więc ustanowiono jeszcze nagrodę 5000 funtów dla zawodnika, który 

dokona tego w najkrótszym czasie. Pierwszym i jedynym, który wypełnił wszystkie wymogi, okazał się 

Robin Knox-Johnston na jachcie „Suhaili”. Niespełna dziesięciometrowy drewniany kecz dokonał tego 

w czasie 313 dni. Dla porównania: dziś rekord jednokadłubowca w żegludze samotnej wynosi 78, a na 

wielokadłubowcu 57 dni samotnie i 45 dni z załogą wieloosobową – tyle, że dziś nie ekscytujemy się 

maksymalną długością samotnego przebywania w morzu, a raczej obalaniem wciąż nowych barier 

prędkości. 

To pokazuje, jak wiele się przez te lata zmieniło. I Teliga i Knox-Johnston płynęli na małych 

drewnianych jachtach, z bawełnianymi żaglami, na długich odcinkach pozbawieni silnika, energii 

elektrycznej, łączności. Oczywiście o żadnej elektronice nawigacyjnej nie było mowy, EPIRB-ach, 

prognozach pogody i routerach, odsalarkach wody, liofilizowanej żywności, oddychającej odzieży, 

ruchomych balastach, kevlarach, carbonach i dynemach... Dziś rekordziści pływają na jachtach 

trzykrotnie dłuższych, wielokrotnie szybszych, doskonalszych. 

Ale ocean pozostał ten sam. Knox-Johnston bijąc oceaniczne rekordy w ostatnich dwudziestu latach, 

startując w emerytalnym już wieku w Velux 5 Oceans spotkał takie samo morze, jak wtedy na 

„Suhaili”. 

Ocean był taki sam także ćwierć wieku wcześniej, gdy zimą 1942/43 roku, na jachcie „Legh II” 

samotnie opłynął świat Argentyńczyk Vito Dumas. Rejs jest stosunkowo mało znany. W Polsce opisał 

go Julian Czerwiński w Miniaturze Morskiej „Samotnie przez Roaring Forties” wydanej w roku 1960 

(można odnaleźć pdf na chomikuj.pl), potem znalazł się w książce Andrzeja Urbańczyka. Rejs podczas 

wojny był możliwy tylko pod neutralną, argentyńską banderą, a prekursorską trasę przez „Ryczące 

Czterdziestki” zdeterminował punkt startu: Buenos Aires i tocząca się na północnej półkuli wojna. Vito 

Dumas umarł w roku 1965, zanim jeszcze, niejako w ślad za nim, historycznego wyczynu dokonali 

Francis Chichester i Alec Rose. 
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Ocean trwa, a i sir Robin nie zmienia się. Coraz bardziej siwy, dźwigający ciężar dziesiątków 

zaszczytów, tytułów honorowych i odznaczeń, z długą półką wypełnioną dziennikami jachtowymi ze 

swych rejsów, wciąż jest skromnym, bezpośrednim i uprzejmym dla wszystkich człowiekiem. Od lat 

nie musi nikomu niczego udowadniać, za to zawsze jest chętny do pomocy, otwarty na rozmowę i 

zaangażowany we wciąż nowe projekty. I, już po siedemdziesiątce, wciąż żegluje, udowadniając, że 

jest to, nawet w „wyczynowym” wydaniu, zajęcie dostępne dla każdego. 

 

 

Autor Julian Czerwiński, Wydawnictwo Morskie 1960 

Mikołaj Gogol powiedział: „Prawdziwa wielkość ubrana jest w prostotę”. Dodajmy tylko, że prostota 

sir Robina nie ma w sobie nic z prostactwa. Chciałoby się mieć wokół więcej takich osób. Nie tylko w 

żeglarstwie… 

4 grudnia 2013 
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3 ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: PO CO? 

Blisko pół wieku temu przyglądałem się z bliska przygotowaniom Leonida Teligi do wielkiego rejsu. 

Oczywiście nie wytrzymałem, by nie pochwalić się taką znajomością przed kolegami w klasie. I tu 

spotkała mnie niespodzianka: jeden z kolegów zapytał mnie, po co Teliga chce płynąć samotnie 

dookoła świata. 

Zamurowało mnie. Dla mnie było oczywiste, że ludzie tak robią, cieszyłem się tylko, że zrobi to polski 

żeglarz. Pytania „po co?” sobie nie zadawałem. 

Oczywiście zacząłem próbować odpowiadać. Przygoda, wyczyn, pierwszy Polak, zobaczenie świata, 

spróbowanie się z morzem i z sobą… to mógł szesnastoletni chłopak wymyślić. 

Nie trafiałem jednak do przekonania kolegi. Denerwowałem się, bo uparcie kwestionował on coś dla 

mnie ważnego i prostego zarazem, coś, czego nie umiałem mu wytłumaczyć. 

Tak się złożyło, że w tym czasie czytałem relację Janusza Klarnera z pierwszej polskiej, odbytej w 

1939 roku, wyprawy himalajskiej (Janusz Klarner „Nanda Devi”, wyd. 1956, wznowienie „Stapis” w 

2003). Wyprawa zakończyła się  

 

Adam Karpiński (1897-1939) – źródło: strona Polskiego Związku Alpinizmu 

katastrofą. Po zdobyciu dziewiczego szczytu Nanda Devi East (7434 m, pierwszy zdobyty przez 

Polaków szczyt himalajski i polski rekord wysokości na ponad 20 lat), podczas podejścia na kolejny 

szczyt, część członków wyprawy dostała się pod lawinę. W górnym obozie zginęli Stefan 

Bernadzikiewicz i Adam Karpiński, którego moja Matka wspominała zawsze jako ukochanego wuja. 

Więc to ją, po tej lekturze, zapytałem „Po co?”. Odpowiedziała mi znaną anegdotą o brytyjskim 

himalaiście, Georgu Mallorym, który zapytany dlaczego usiłuje wejść na szczyt Mount Everestu, 

odparł „Bo istnieje”. Nawiasem mówiąc, Tenzing, późniejszy jego wraz z Hillarym zdobywca, autor 

fascynującej książki „Człowiek Everestu” (wydana niegdyś przez „Iskry” w serii ”Dookoła Świata”, 

wznowiona w roku 1997), twierdził, że najtrudniejszą górą w jego karierze była właśnie Nanda Devi 

East. 

Uzbrojony w tę anegdotę spróbowałem raz jeszcze rozmowy z kolegą. Usłyszałem tylko kolejne 

pytanie: „Co on z tego będzie miał?” I wtedy doznałem objawienia. Zamknąłem debatę raz na zawsze: 

JEŚLI MUSISZ O TO PYTAĆ, TO NIE WARTO CI ODPOWIADAĆ, 

I TAK NIE ZROZUMIESZ ODPOWIEDZI 

Tak to bowiem jest. Patrząc obiektywnie, trudno jest powiedzieć, co każe ludziom żeglować. 

Oczywiście, znajdą się wśród milionów żeglarzy, tacy których motywuje kariera, zarobki, popularność. 

Szczególnie w dzisiejszych czasach żeglarstwo może być drogą do takiego sukcesu. Są tacy, którzy 
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czynią to dla rywalizacji z innymi albo po to, by coś udowodnić samym sobie. To wszystko jest 

ludzkie, normalne i oczywiste. 

Ale miliony innych żeglarzy nie kieruje się takimi motywacjami. Idą na morze, bo ono jest. Nie 

pamiętam już w której z relacji żeglarskich ktoś pisze, że żeglarstwo to takie zajęcie, jakby się dać 

zamknąć w dwuosobowej, nieogrzewanej celi w ośmiu, polewać zimną wodą i potrząsać, a do tego 

jeszcze pozbawić normalnego jedzenia, seksu i budzić co cztery godziny, a wszystko to za własne 

pieniądze. A więc odpowiedź na pytanie „Po co?” brzmi: 

NO BO TAK! 

A na koniec znów wątek osobisty. Pół roku po śmierci mojej Matki natrafiłem w tygodniku „Polityka” 

na reportaż Sławomira Mizerskiego o losach znanego polskiego wynalazcy mikrokomputerów (dobre 

kilka lat przed Jobsem i Wozniakiem) Jacka Karpińskiego, zmuszonego przez władze PRL do 

rezygnacji ze swych prac, a ostatecznie i do emigracji. W artykule znalazło się krótkie zdanie o ojcu 

wynalazcy, który zginął w Himalajach. Tak oto odkryłem nieznanego mi kuzyna… 

Nigdy Go nie zapytałem, czemu zajmował się wymuszaniem na władcach PRL zgody na rozwój 

polskich komputerów, zamiast robić karierę gdzieś w świecie. Ale domyślam się odpowiedzi: „No bo 

tak”. 

7 grudnia 2013 
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4 WSPOMNIENIE ISLANDII 

Islandia. Wyspa, która dla żeglarzy, szczególnie polskich, przez lata była synonimem wyprawowego i 

polarnego egzaminu. Nazwiska Emila Żychiewicza, Wojciecha Orszuloka, czy Andrzeja 

Rościszewskiego, były synonimem żeglarskiego wyczynu najwyższej próby. 

Dziś na Islandię pływa każdy. Pływają samotnicy, rodziny z dziećmi, pływają jachty bardzo małe. Co 

się zmieniło? Niemal wszystko. Jachty, nawet te najmniejsze, są odporniejsze i bardziej wytrzymale, 

nawigacja łatwiejsza, silniki niezawodne. Łączność działa niemal non-stop, prognozy pogody są 

precyzyjne, odzież i śpiwory o niebo lepsze i wygodniejsze, niż przed laty. 

Nie zmieniło się morze. Nadal, aby się tam dostać trzeba spędzić kilka lub kilkanaście, a czasem 

więcej, dni non-stop na oceanie. Można nacieszyć się spokojnym rytmem mijających wacht, klarem na 

jachcie, gdzie wszystko wreszcie znalazło swoje miejsce i każdy wie, co należy do jego obowiązków, 

zmienną pogodą i kolejnymi, zawsze od siebie różnymi, choć pozornie monotonnymi, dniami i nocami. 

Od strony żeglarskiej rejs na Islandię, to właściwie rejs, jak każdy inny. Oczywiście sytuacja zmienia 

się, jeśli trafimy na cięższy sztorm, o co na Północnym Atlantyku nie jest trudno. Wtedy okazuje się, iż 

mimo współczesnej techniki, zostajemy z oceanem sam na sam. I nie ma już mowy o „walce z 

morzem”, pozostaje jedynie umieć się dostosować i przetrwać. Jak wiemy, nie każdemu się to udaje.... 

 

Po dziesięciu dniach w morzu widać Islandię 

I przez lata nie zmieniła się Islandia. To wciąż znakomicie zorganizowany kraj przyjaznych ludzi, kraj 

o fascynujących krajobrazach. Do tego kraj, który w ostatnich dwudziestu latach stał się łatwo 

dostępny dla Polaków. Tym bardziej warto go odwiedzić. 

Miałem okazję być na Islandii jeszcze przed wielkim krachem finansowym, który nastąpił kilka lat 

temu. Zachwyciła mnie powszechna znajomość angielskiego – to obejmuje nawet przedszkolaków, 

którzy widząc, że mają do czynienia z obcokrajowcem, płynnie przechodzą na ten język. Inna, 

fascynująca dla bywalca polskich instytucji, sprawa, to możliwość płacenia wszędzie kartą bankową, 

nawet za toaletę. I traktowanie klientów z pełnym zaufaniem. Wypożyczalnia samochodów z 

Reykjaviku na jeden telefon potrafiła dostarczyć dwie toyoty do odległego o kilkadziesiąt kilometrów 

porciku, a na pytanie, jak oddać samochody, odpowiedziała, że należy zostawić je otwarte na ulicy. 

„Tylko nie zapomnijcie wrzucić kluczyków i dokumentów do schowka”. 

Nie wiem, jak to wygląda dziś, po bankowym kryzysie, lecz wtedy Islandczycy uwielbiali się bawić. 

Muzyka na żywo w knajpach, rozbawiony tłum w sobotni wieczór na ulicach Reykjaviku, piwo lejące 

się strumieniami... 

Zaskoczyła nas też i napełniła narodową dumą popularność polskich batoników „Prince Polo”, 

dostępnych w każdym sklepiku. Zachwyciła hodowla owoców cytrusowych w ogrzewanych ciepłem 

Ziemi oranżeriach, odkryte kąpielisko Błękitnej Laguny, reykjawicki „pomnik telefonu 

komórkowego”, czyli Wiking Leif Erikson na wysokim postumencie przed katedrą. 
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Słabo znając Islandię, nie doceniamy faktu, że jej historia sięga VIII wieku, a pierwszy parlament 

powstał w roku 930. I właśnie miejsce gdzie obradował niegdyś ów parlament, Althing, było celem 

jednej z moich wycieczek samochodowych. Dziś dolina zwana Thingvellir, to miejsce turystyczne, lecz 

mnie zafascynowało wsłuchanie się w głosy tych, którzy obradowali tam jedenaście wieków temu, w 

kraju położonym tak daleko od wielkich centrów ówczesnego świata, za groźnym północnym oceanem. 

Althing obradował na skałach na krawędzi doliny, pod gołym niebem corocznie, aż do końca XIX 

wieku, kiedy to obrady przeniesiono do Reykjaviku. 

Przed tysiącem lat prawo uczestnictwa mieli wszyscy wolni mężczyźni, więc obrady Atlthingu były 

jedyną w roku okazją do spotkania rozproszonych po wyspie mieszkańców. Dziś parlament pochodzi z 

wyborów, ciekawostką jest fakt, że do zgłoszenia kandydatury poza Reykjavikiem wystarcza zebranie 

12 podpisów. I, co może być trudne do pojęcia dla Polaków, nie trzeba mieć poparcia żadnej partii, 

wystarczy jedynie zadeklarować przed wyborami, którą partię się popiera. 

Jak wiemy, ta najstarsza demokracja Europy też nie jest wolna od problemów, wszak pewien wybitny 

mąż stanu powiedział: Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except 

all those other forms that have been tried from time to time. (Winston Churchill 1947). Można by to 

dedykować tym z pośród naszych rodaków, którzy z przedziwną łatwością oceniają nasze państwo, 

jako najgorsze niemal z możliwych. A żeglowanie po świecie potrafi pokazać, że przecież nie 

odbiegamy tak bardzo od innych, tych, których chcielibyśmy uważać za niedościgły wzorzec. 

Historiozoficzne refleksje nie przesłaniają jednak wyjątkowości wyspy: jej krajobrazów, przyrody, 

ludzi. Góry, lodowce, wodospady, czarne plaże, lawowiska, gorące źródła.  

Zupełnie niesamowitym miejscem jest archipelag Vestmannaeyjar, z główną wyspą Heimaey, rzadko 

chyba odwiedzaną przez polskie jachty. Niewiele brakowało, by port na wyspie nie przestał istnieć, gdy 

w 1973 roku lawa z wybuchu wulkanu Eldfell omal nie zniszczyła całej miejscowości i nie zamknęła 

wejścia do zatoki, w której znajduje się port. 

 

Skały Heimaey 

Pożegnam się jeszcze jednym obrazkiem, tym razem to Wielki Gejzer, od którego to słowo stało się 

rzeczownikiem pospolitym. W pewnym sensie to symbol Islandii, wyspy mrocznej, okrytej mgłą i 

chmurami, a gorącej, pełnej życia i życzliwości. 
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Geysir wszystkich gejzerów 

A by zakończyć optymistycznym akcentem, pomyślmy sobie w grudniowe, ciemne i zimne dni, że tam 

ludzie żyją i cieszą się życiem, mimo, iż jest jeszcze ciemniej i jeszcze zimniej, niż u nas. 

14 grudnia 2013 
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5 KILKA SŁÓW O NAWIGACJI NA NOSA 

Dziś można ocean przepłynąć nie dotykając steru i powierzając prowadzenie nawigacji komputerowi. 

Elektronika panuje wszędzie i staje się coraz bardziej niezawodna. Dość powiedzieć, że na moim 8-

metrowym jachcie w zalewowo-przybrzeżnym rejsie było sześć GPS-ów, dwa laptopy plus dwa 

komputeropodobne smartfony i trzy mapy elektroniczne. I to wyszło tak „samo z siebie”. 

Drzewiej bywało inaczej. Wiedza tajemna, jaką była sztuka astronawigacji, była dostępna jedynie 

wybranym, zresztą praktykowali ją nieliczni: ci, którym udało się wyrwać aż na ocean. Szaraczkowie 

prowadzili nawigację mądrze zwaną terestryczną (kto dziś pamięta to słowo?), a gdy oderwali się od 

lądu poza granicę jego widoczności, zliczeniową. 

Cóż to była ta nawigacja zliczeniowa? Znając punkt wyjścia, kierunek poruszania się i swoją prędkość, 

można było wyrysować ołówkiem na mapie kreskę, na której odznaczało się przebyte odcinki drogi, po 

to, by potem z mniejszą lub większą pewnością siebie powiedzieć: „Tu powinniśmy się znajdować”. 

Problem w tym, że o ile punkt wyjścia był znany, to zarówno dokładne określenie kierunku, jak i 

przebytej drogi, nastręczało istotne problemy. Przypomnijmy sobie... 

Kierunek określaliśmy według magnetycznego kompasu, który jednak nie pokazywał geograficznej 

północy, a swoją własną. Jedno odchylenie igły kompasowej powstawało z różnicy położenia bieguna 

geograficznego i magnetycznego, co korygowaliśmy poprawką zwaną deklinacją. Drugie, 

powodowane było przez własny magnetyzm jachtu i korygowane poprawką zwaną dewiacją. Obie 

poprawki są zmienne w czasie, a dewiacja do tego zależy od kursu jachtu i jego przechyłu. 

Nawet początkujący żeglarz wie, że jacht dryfuje, bywa też znoszony przez prąd. Korekty kursu jachtu 

z tych dwóch powodów określało się w dużym stopniu „na oko”. Oczywiście znając przybliżony 

kierunek i siłę prądu, można było wykreślić sobie trójkąt wektorów i znaleźć wypadkowy kierunek. 

Znając jacht i warunki można było dość dokładnie oszacować jego dryf. I tu pojawia się sternik i jego 

zachowanie. Sterowanie mniej lub bardziej precyzyjne, reagowanie na falę i naturalną tendencję jachtu 

do odpadania lub ostrzenia. 

Niewiele lepiej było z określeniem przebytej drogi. Część jachtów miała mechaniczne, a potem 

elektroniczne, logi. Oczywiście urządzenia też miały swoje błędy, ale to jakoś dawało się rachunkowo 

uwzględnić. Na większości jachtów funkcjonował jednak wyłącznie tak zwany „log burtowy”. Na 

czymże to polegało? Proste: przedmiot, najczęściej śmieć, rzucony z dziobu, przesuwający się wzdłuż 

burty, pomiar czasu, w którym pokona on drogę od dziobu do rufy i proste działanie matematyczne: 

dwie długości jachtu dzielone przez czas w sekundach dają prędkość w węzłach. Wystarczyło potem 

założyć, nie wiadomo dlaczego, że tak zmierzona prędkość jest stała na przykład przez godzinę i już 

można było malować znaczek na mapie. 

Jaka była dokładność tego wszystkiego? Lepsza, niż mogłoby się wydawać! Tym niemniej po 

kilkunastu godzinach halsowania na Bałtyku wiedza skippera o tym, gdzie się znajduje, była mocno 

umowna. Na stumilowym odcinku od Rozewia do Bornholmu można było spokojnie pomylić się o 

kilka lub kilkanaście mil, a więc o godzinę drogi lub znacznie więcej, co przy podejściu do lądu nie 

było bagatelą. Szczególnie w ciężkich warunkach albo przy ograniczonej widoczności. 

Dlatego podejście do lądu zawsze łączyło się z emocjami, a każdy prowadzący, chciał jak najwcześniej 

„zrobić pozycję obserwowaną”, czyli oparta o widzialne obiekty na powierzchni Ziemi. To jest właśnie 

istota nawigacji terestrycznej. Jeden tylko warunek, trzeba te obiekty widzieć! 

Tak właśnie zdarzyło mi się wiele lat temu. Po nocnej halsówce podchodziliśmy do wschodniego 

wybrzeża Bornholmu z zamiarem wejścia do Nexǿ. Wiało słabiutko, niemal z zachodu, szliśmy na 

północny zachód i... psiakrew, ten Bornholm już powinien być! Niestety widzialność była delikatnie 

mówiąc beznadziejna. Mgła pojawiła się nad ranem, jeszcze zanim mogliśmy zobaczyć światło latarni 

Due Odde. Wszystkie oczy i uszy wytężały się, by coś dostrzec lub usłyszeć. 

Tak Don Jorge! Pamiętałem o zaletach radionawigacji. Oczywiście takich cudów techniki, jak 

radionamiernik na klubowym jachcie nie było, ale był radioodbiornik „Meridian”. Miał on dwie zalety: 
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doskonale odbierał na jachcie Warnemünde Radio, nadające cztery razy na dobę świetne prognozy 

(Piotrowi Lenartowiczowi wypada po latach podziękować za trzebieską ściągawkę do ich odbioru i 

notowania) i doskonale odbierał w łazience Wolną Europę (a, że pół wieżowca musiało wtedy też 

słuchać, to już wina ustroju, a nie moja). Tymże „Meridianem” robiłem, z pewnymi sukcesami, próby 

łapania radiolatarni morskich albo lotniczych, uzyskując od czasu do czasu linie pozycyjną, mało 

dokładną, ale zawsze linię nadającą się do wykreślenia na mapie. 

Niestety, tego ranka lotniczej radiolatarni Rǿnne nie byłem w stanie złapać. Manipulowałem pokrętłem 

radyjka, kręciłem w prawo i w lewo...nic.. Jak tak dalej pójdzie, to wjedziemy w ląd. Odpadamy, 

musimy iść wzdłuż wybrzeża, które być może jest przed nami, lekko odchodząc, a nie zbliżając się do 

niego. – „Sternik, odpadaj na kurs 030
0
”. A co, jeśli już minęliśmy Due Odde i po odpadnięciu 

kierujemy się prosto na cypel położony na północny wschód od nas? Nieee, to niemożliwe, tacy szybcy 

nie jesteśmy. 

I nagle... Co jest?! Poczułem zapach krowy. Prezycyjniej: zapach obory, dokładnie taki, jak w 

dzieciństwie, gdy jeździłem rowerem po podkrakowskich wsiach. Chwila osłupienia. Mam halucynacje 

po nieprzespanej nocy? Upewniam się u załogantów, że oni też go czują. Czy to oznacza, że blisko po 

zawietrznej mamy oborę? Jeśli tak, jeśli poczuliśmy dopiero teraz i tak nagle, to może być pierwsza 

miejscowość „od początku” Bornholmu.. co to? Mapa! 

 

Nawigacja na nosa 

Czy w Due Odde jest obora? A czemu nie ma być? Czyli jacht jest zapewne tam, gdzie zgodnie z 

przewidywaniami powinien się znaleźć. Można płynąc KK 030
0
. Jakąś godzinę potem mgła zaczęła 

opadać, wyszło słońce i po lewej przed dziobem zobaczyliśmy Nexǿ. A radiolatarni w Rǿnne jak nie 

słyszałem, tak nie słyszałem. 

 

Podejście do Nexǿ (znalezione w Internecie) 

Dobre dwadzieścia lat późnej, podczas lądowej wyprawy na Bornholm próbowałem znaleźć oborę w 

Due Odde. Wybrałem jako bazę noclegową kemping w tej miejscowości. Obory nie znalazłem. Za to 
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odkryłem, że bornholmczycy mają swoją Rivierę Północy, plaże na południowo-wschodnim wybrzeżu 

wyspy są szerokie, czyste i, przede wszystkim, niesamowicie słoneczne. Nawet, jeśli po zachodniej 

stronie Bornholmu, jest zachmurzenie, wieje i leje, to między Nexǿ i Due Odde można liczyć na 

spokojne opalanie się. 

21 grudnia 2013 
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6 O PODZIWIE DLA SIŁY SPOKOJU 

Jurkowi, najmłodszemu skipperowi w rodzinie, w dniu urodzin. 

Były kiedyś czasy, gdy kapitan na jachcie był Pierwszym po Bogu, potem były kapcie kapitana, potem 

dłuuugo, długo nic, dopiero wtedy Panowie Oficerowie, a jeszcze niżej „manszaft”, czyli Czarne 

Kanaki. 

Dla początkującego żeglarza Wielkie Osoby Kapitańskie i Oficerskie były tym większe i tym bardziej 

odlegle, że dysponowały wiedzą, zdaje się magiczną. Te wszystkie namiary, światełka, rozpoznawanie 

ledwo widocznych statków oraz napotkanych czasem jachtów, to wszystko było nie do ogarnięcia dla 

adepta. 

Mnie było troszkę łatwiej, dla mnie pierwsi kapitanowie, to byli ludzie dobrze znani, a morze i 

żeglarstwo nie było czarną magią, ani zbędnym kapralstwem. Nauczyłem się za to cenić wiedzę, 

umiejętności, doświadczenie. Nauczyłem się szukać wzorów, mistrzów w rzemiośle. 

Już wtedy doceniłem oczywisty fakt, że najlepszym szkoleniem jest rejsowa praktyka, że teorię 

poznaną zimą, warto zweryfikować latem, właśnie w relacji mistrz – uczeń. Nauczyłem się także 

obserwować kapitanów i mieć własną ocenę ich wartości. Trudno też było mi zaimponować, 

niekoniecznie sam umiejąc wykazać się odpowiednią klasą, byłem w stanie dobrze ocenić klasę innych. 

Potem zacząłem już pływać sam, już jako prowadzący. Wydawało mi się, że wiele widziałem, że 

niewiele może mi zaimponować, zadziwić. I wtedy zdarzyło się coś, co będę wspominał zawsze. 

Było to około dwudziestu lat temu. Wracaliśmy „Zjawą IV” z Morza Północnego. Nie pamiętam już, z 

jakiego powodu postanowiliśmy zatrzymać się na kilka godzin w Cuxhaven. Zapewne dlatego, że był 

przypływ, co oznaczało, że za moment, aby dojść do Kanału Kilońskiego, spotkałaby nas konieczność 

forsowania skumulowanego prądu Łaby i zbliżającego się odpływu i to nocą. Tak, czy owak decyzja 

zapadła i podchodziliśmy do portu, po prawej burcie mając kolejne baseny portowe. 

Kapitan, znany regatowiec Rysiek, zgodnie ze swym zwyczajem poczęstował całą załogę landrynkami 

– znakomity sposób na odprężenie przed manewrami – nie musiał za to przypominać, kto i co ma do 

zrobienia. Po miesięcznym rejsie i to z załogą złożoną z samych niemal kapitanów i jachtowych 

sterników morskich, komendy, nawet na tak dużym jachcie, były zbędne. 

Na dziobie panował ze swą wachtą I oficer Witek, ojciec znanego dziś polityka (wtedy nikt sobie nie 

wyobrażał, że zbuntowany gdański licealista dostanie taką szansę od losu). Na rufie rządziła moja III 

wachta. Przy sterze stanął II oficer Zbyszek, skądinąd wybitny konstruktor jachtowy, pełniący podczas 

wszystkich wejść i wyjść rolę sternika manewrowego. Cumy i odbijacze były gotowe, przycupnęliśmy 

wszyscy nisko, żeby nie robić wiochy tłumem na pokładzie. Byłem tuż za Ryśkiem i Zbyszkiem, 

słysząc ich spokojną rozmowę, mimo, iż „Zjawa” pędziła na silniku i prądzie ładnych kilka węzłów. 

W pewnym momencie odsłoniło się wejście do basenu będącego naszym celem. Rysiek cofnął manetkę 

gazu, zmniejszając obroty silnika i wydał komendę, by jechać na wejście. Jacht zaczął skośnie 

podchodzić do niego, wciąż idąc dość szybko na prądzie, poganiającym sześćdziesiąt ton żywej masy.. 

Padła komenda: „Ster w prawo”. Zbyszek zebrał się w sobie i... zaczął kręcić kołem w lewo! 

Rysiek spokojnym głosem powtórzył: „Ster w prawo… mocno”. Zbyszek nadal kręcił w lewo! 

Jacht zamiast zwalniać i składać się w wejście, pędził na wysoką kamienną ścianę nabrzeża, uzbrojoną 

w ogromne stalowe dalby, wydając się jeszcze przyspieszać. Wachta na dziobie zaczęła wydawać 

jakieś okrzyki, Witek wyglądał, jakby go miała trafić apopleksja, a ja już wyobrażałem sobie jak, biała 

belka bukszprytu pryska w drobiazgi, a potem już nic nie może uchronić starego drewnianego kadłuba 

przed masakrą. 
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Widoczek Cuxhaven zaczerpnięty z Wikipedii 

A Rysiek jeszcze zniżył głos, prawie szeptem powiedział: „Zbyszek, przecież mówiłem, że w prawo.” I 

wtedy nagle Zbyszek zakręcił w prawo, „Zjawa” zaczęła się składać do wejścia. Rozpędzona masa, 

hamowana teraz także silnikiem, obracała się powolutku, nok bukszprytu przesuwał się o centymetry 

od kamiennej płaszczyzny. „Kontruj na sterze” – Zbyszek zakręcił, tym razem prawidłowo, kołem w 

lewo, by rufa „Zjawy” nie uderzyła o nabrzeże. Zadarłem głowę w górę – nawet nie byłoby jak się 

wspiąć w razie czego. 

Kilka chwil potem spokojnie doszliśmy na grubość odbijaczy do kei, założyli cumy i szpringi. Rysiek 

odstawił silnik i obwieścił: „Tak stoimy”. Zbyszek miał pot na twarzy, chciał coś mówić… Rysiek 

powiedział tylko: „Widziałem, co się dzieje... słoma, siano...” i.... ponownie poczęstował wszystkich 

landrynkami. 

Tak to Rysiek stał się dla mnie niedościgłym wzorem spokoju i opanowania. A rok później okazało się, 

że jest także kapitanem umiejącym słuchać. Mieliśmy wyjść którymś z „Opali” na Morze Północne z 

jednego z portów holenderskich. Wiało dość mocno z północy, niezbyt uśmiechało mi się wojować 

całą noc w sztormowej pogodzie. Tym razem byłem Pierwszym. „Opal” jak to klubowy jacht był w 

stanie typowym dla tamtych czasów, silnik potrafił się buntować, żagle były dość słabe. 

Całą drogę kanałem próbowałem namówić Ryśka, żeby gdzieś stanąć i przenocować, nie ulegać presji 

kończącego się czasu urlopów. Rysiek twardo odmawiał rozmowy. W końcu, gdy byliśmy już w 

awantporcie i żagle zaczęły iść w górę, spróbowałem raz jeszcze: „Tam jest fajny pomost. Jak silnik 

zgaśnie, to na samych żaglach nie wyjdziemy pod tę falę...” – „Strasznie mocno mnie naciskasz” – 

odparł i nagle ustąpił: - „Zrzucamy te szmaty, podchodzimy do tamtego pirsu”. Wróciłem na dziób, 

zrzuciliśmy kliwra i sklarowali go na relingu dosłownie w kilkanaście sekund. Bezan też poszedł w dół, 

jacht zaczął kręcić w lewo. 

I wtedy, jakieś 100 metrów od pomostu zgasł silnik. Tak po prostu. Bez ostrzeżenia. 

Gdy już, dojadając manewrowe landrynki, staliśmy przy zacumowani bezpiecznie i Trzeci zniknął w 

czeluści maszynowni, Rysiek powiedział tylko jedno słowo: „Dziękuję”. 

28 grudnia 2013 
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7 O TYM CZY, CZY KOPERNIK BYŁA KOBIETĄ 

„Grumphy”, „Pietrek”, „Kuter”, „Albatros”, „Neptun”. „Orion”, „Orkan”, „Tajfun”, „Pasat”, 

„Antypassat”, „Hetman”, „Admirał”, „Merkury”, „Szkwał”, „Witeź”, „Cefeusz”, „Śmiały”, „Jurand”, 

„Chrobry”, „Korsarz”, „Krzyż Południa”, „Lotny”, „Mars”… od pierwszych moich dni w 

porozbijanym wojną Basenie Jachtowym w Gdyni jachty nosiły nazwy rodzaju męskiego. No tak, były 

jeszcze „Wenus”, „Świteź” – też na upartego męsko brzmiące. „Przygoda”?…. No tak… ale przygoda 

przecież to całkowicie męska rzecz. 

 

Basen Jachtowy w Gdyni – znaleziona w Internecie widokówka z 1951 roku 

Pierwsze książki. U Juliusza Verne’a
2
: „Duncan”, „Nautilus”, nawet „Bonawentura” – też facet. U 

Jerzego Pertka
3
: ORP „Piorun” walczący samotnie z „Bismarckiem”, „Orzeł”, a także ”Wilk” i „Sęp”, 

których dowódców spotykałem w Gdyni. A „Tirpitz”, „Schleswig Holstein”, „Admiral Hipper”, ”King 

George V”, „Barham”… 

Pierwsze statki. Zapamiętany z najwcześniejszego dzieciństwa, OGROMNY „Beniowski” i jeszcze 

odrobinę większy „Batory”, „Dar Pomorza”.... „Andrea Doria”, „Titanic”. Jakieś tam „Panny Wodne”, 

„Zofie”, Barbary” i „Julie” nie mogły być traktowane poważnie, toż to tylko „biała flota” dla szczurów 

lądowych. Za to były przecież „Jan Turlejski”, „Kastor” i „Feniks”, wszystkie kolejno z ulubionym 

wujkiem - rybakiem w maszynowni. 

Krótko mówiąc, statek, okręt, a szczególnie jacht, był rodzaju męskiego. Ewentualne wyjątki tylko 

potwierdzały regułę. Tak to po prostu było, tak to odczuwałem przez wiele lat od chwili, gdy zacząłem 

interesować się morzem i żeglarstwem. Jacht był dzielny, szybki, sprawny. Był przyjacielem, 

oparciem. Był facetem. 

Nigdy nie miałem przesądów na temat możliwości kobiet w żeglarstwie, przecież dla mnie żeglarstwo 

zaczynało się od kobiet. Na jachcie płci nie różnicowałem, dziś różni durnie nazwaliby to „dżęder”. Po 

prostu oczywiste było, że ewentualny niedobór chwilowej siły fizycznej kompensuje się myśleniem, 

planowaniem, wyszkoleniem. Genuę można wybrać albo w trakcie zwrotu, albo dopiero, gdy zacznie 

ciągnąć, jachtem (na żaglach!) można dojść do kei na 20 cm, lub dociągać się pod wiatr na cumach. 

To utożsamianie jachtu z mężczyzną wynikło więc z prostego przyjęcia rodzaju w sensie 

gramatycznym, jako tożsamego... no właśnie, z czym tożsamego? Każdy jacht, statek, czy okręt, choć 

gramatycznie jest rzeczownikiem nieżywotnym, to przecież jest dla nas istotą żywą. 

Potem zacząłem się uczyć angielskiego. Pierwsza próba czytania jakiejś marynistyki i szok: „she”! 

Okręt, statek, jacht – to w angielskim rodzaj żeński! Jak to? Morski naród? Odrobinę przestałem się 

oburzać, gdy dowiedziałem się, że ponoć w języku angielskim rodzaju męskiego albo żeńskiego są 

                                                 
2
 Jules Verne – „Dzieci Kapitana Granta”, ”Dwadzieścia tysięcy mil podwodnej żeglugi”, „Tajemnicza wyspa” 

3
 Jerzy Pertek „Wielkie dni małej floty” 
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tylko rzeczowniki żywotne, przedmioty są zawsze rodzaju nijakiego. To ukazuje głęboki związek 

Anglików z morzem, związek odzwierciedlony nawet w gramatycznym wyjątku. „She” to istota żywa, 

a przecież żaden statek, od „Queen Elizabeth”, po rzeczną pychówkę, nie jest martwym przedmiotem. 

Szczególnie przedmiotem nie jest jacht, na którym właśnie pływamy. Może teraz, w odniesieniu do 

czarterowanych „na chwilę mydelniczek”, ktoś tak czasem pomyśli. Ale nie zrobi tego żaden armator, 

nikt, kto dłużej na jachcie żegluje, a już szczególnie nikt, kto jak przed laty bywało, własnoręcznie 

musiał jacht reanimować z powojennego wraka. 

Nadal pływałem na jachtach o najczęściej męsko brzmiących nazwach. Było ich coraz więcej, ale 

nazwy rodzaju żeńskiego zdarzały się rzadko. I potem poznałem JĄ. Zachwyciła mnie od pierwszego 

wejrzenia. Zgrabna, umalowana na czerwono, miała wszystko we właściwym rozmiarze, pasujące do 

ręki, gdzie trzeba wypukła, gdzie powinna wklęsła, wdzięcznie kołysząca tym wszystkim, co należy. 

Posłuszna i chętna, zawsze gotowa. Mam nadzieję, że cenzura Szanownego Gospodarza tego okienka 

przepuści to stwierdzenie: nie chce się z niej schodzić całymi tygodniami. 

W chwilach, gdy nie mam chęci się nią zajmować własnoręcznie, pozwala się gładko prowadzić 

„Szwagrowi”
4
. Zawsze ochoczo i bez oporów przyjmuje także osoby rekomendowane przeze mnie. 

 

SHE 

I jak tu mówić o NIEJ per ON? Aż taki trendy nie jestem. A więc nie jest to „jacht”? I tu doceńmy 

mądrość Anglików, jako narodu morskiego. Wszak rodzaj gramatyczny jest niejako przypisany do 

rzeczownika, w polszczyźnie byłoby niezwykle trudne do zaakceptowania mówienie „ta jacht” albo „ta 

jachta”. 

Czy więc trzeba się pogodzić z takim zestawieniem jak „jacht Tequila”? Wiem, wiem: była ministra 

Mucha. Pamiętam też, że Kopernik była kobietą. To wszystko jednak problemu nie rozwiązuje. 

Można więc o NIEJ pieszczotliwie: łódka, łódeczka. Można pamiętać, że jacht jest kobietą. A jak 

najłatwiej to udowodnić? Znów narażę się na zarzut o seksizm. Ale zastanówcie się, co i kto może 

więcej kosztować męską kieszeń, niż ukochana kobieta? 

4 stycznia 2014 

Powyższy tekst doczekał się takiego komentarza internetowego: 

Gdy zobaczyłam „Safrana” po raz pierwszy, od razu wiedziałam, że to TEN! Piękny, solidny, 

wyjątkowy, zdecydowanie męski! Gdy na niego wsiadłam, poczułam jego moc i już nie chciałam się z 

nim rozstać. Zostałam jego armatorem, bo jacht - płci męskiej - powinien należeć do kobiety! „Safran” 

stał się moją drugą miłością, bo pierwszą jest niezmiennie Włodek oczywiście :-) 

                                                 
4
 „Szwagier” nazywa się Raymarine ST2000 Plus 
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I teraz mam to szczęście, że pływam na/z dwoma facetami! A co! 

Pozdrawiam serdecznie, 

Agnieszka Bilińska s/y „Safran” 

Czy to potwierdza regułę? 
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8 O RODZIMYCH HORNACH I BISKAJACH 

Biskaje, Horn – to nazwy, które wśród żeglarzy są wciąż otoczone legendą. Legendą tak mocną, iż 

określenia te stały się synonimami trudnej, niebezpiecznej, czasem bohaterskiej żeglugi. Stało się tak w 

czasach, kiedy nie znaliśmy ich osobiście, kiedy można było o nich jedynie poczytać w literaturze 

marynistycznej albo dziennikarskich (rzadkich zresztą) reportażach z naszych statków. 

Potem Horn i Biskaje zaczęły pojawiać się w żeglarskich relacjach. 

Najpierw Vito Dumas (było o nim w odcinku 3, potem małżeństwo Smeetonów - „Wystarczy raz”. Nie 

wystarczyło im, ich „Tzu Hang” wywracał się dwa razy. Przeżyli, poradzili sobie, powstała ciekawa 

książka pod takim właśnie tytułem (Smeeton Miles „Wystarczy raz” z angielskiego przełożyła Maria 

Moszkowska-Kozakiewicz, Wydawnictwo Morskie 1975). Nie pamiętam dokładnie, kiedy, chyba w 

drugiej połowie lat 70-ych, odwiedzili także Gdynię i Sopot. 

Pierwsze próby oceaniczne polskich jachtów po drugiej wojnie światowej: to nic, że rejs do Ameryki 

mógł skończyć się w Afryce. Biskaj zaliczony! 

Potem były wyczyny Chichestera, Rose’a, „Golden Globe”. Czytaliśmy skromne notatki prasowe, 

oglądali jeszcze skromniejsze migawki telewizyjne, potem kupowali relacje książkowe. W 

międzyczasie pojawiły się: „Polonez”, „Euros”, „Konstanty Maciejewicz”, „Otago” „Copernicus”. 

Kolejne polskie jachty wychodziły na ocean, niektóre mijały te magiczne miejsca. Od pewnego 

momentu można było coraz łatwiej powiedzieć: „A ja to znam takiego jednego, co zna tego, co był 

jachtem na Biskajach”. 

Ogromna większość polskich żeglarzy nie miała jednak szans na dalekie wyprawy, choć paradoksalnie, 

chyba łatwiej było wyrwać się dookoła świata przez trzy przylądki albo do Arktyki, niż na wczasowe 

pływanie po Karaibach albo Morzu Śródziemnym. Taka cecha ustrojowa. 

Każdy jednak może mieć swój Everest albo swój Biskaj, czy Horn. Na czym polega specyfika Zatoki 

Biskajskiej? Szeroko otwarta ku zachodowi, z gwałtownym wypłyceniem z oceanicznej głębi, do 

europejskiego szelfu. Fala wchodzi w nią, piętrzy się na krawędzi szelfu (są tacy, co twierdzą, że 

wyraźnie odczuwa się po zachowaniu statku przejście izobaty 300 metrowej), odbija w różnych 

kierunkach od wybrzeży, ulega interferencji, skotłowaniu. Robi się wysoka, stroma, nieprzewidywalna. 

Do tego silne lub wręcz huraganowe wiatry z kolejnych niżowych układów, które rodzi Północny 

Atlantyk. Przejście kilkuset mil od Ushant do Finisterre wymaga mniej więcej tygodnia. Przez ten czas 

jest niemal pewne spotkanie z kolejnym, nadciągającym od zachodu sztormem. 

 

Satelitarne zdjęcie Zatoki Biskajskiej za Wikipedią 
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Wychodzimy jachtem z Basenu Jachtowego im. Mariusza Zaruskiego w Gdyni. Zaraz po lewej długi 

falochron portu gdyńskiego. Pogoda niezła, fala niby niewielka, a tymczasem jachtem rzuca w 

dziwaczny sposób. Mechanizm zjawiska jest dość podobny do tego biskajskiego. Zatoka wypłyca się z 

kilkudziesięciu do kilkunastu, a nawet kilku metrów. Fale odbijają się od półtoramilowej długości 

betonowych falochronów, robią się krótkie, wysokie i strome. Jachtem zaczyna rzucać w 

nieprzewidywalny sposób, jeśli do tego wieje słabo, to takielunkiem tłucze, a z pewnością stłucze się w 

kambuzie wszystko, co niedoświadczona załoga pozostawiła niezabezpieczone. Czasem, zanim jeszcze 

strawersujemy tor podejściowy do głównego wejścia portowego, już na relingu wisi rządek oddających 

hołd Neptunowi. 

A jak to jest przy Hornie? Można powiedzieć o pewnych podobieństwach. Rozpędzone wokół globu, 

sztormowe wiatry (przypomnijmy, że to analogiczne szerokości jak Północny Atlantyk). Wiatry 

wpadające w dyszę między dwoma kontynentami, między łańcuchami górskimi Andów i szczytów 

Półwyspu Antarktycznego i tam jeszcze przyśpieszające. Ogromne, niczym niekrępowane fale pędzą 

na kilkukilometrowych głębokościach, by natrafić na podwodne wzniesienia, zwieńczone 

archipelagami Szetlandów Południowych, Falklandów, Georgii… Dziś statki wycieczkowe oraz jachty 

„pokonują” Horn wychodząc ze schronienia w Kanale Beagle, podpierając się precyzyjnymi 

prognozami, satelitarną łącznością. Kiedyś trawers Hornu wymagał pokonania oceanu, i to zarówno 

przed jak i po. Wielomiesięczna żegluga w sztormach powodowała, że Horn był, już tylko i aż 

zarazem, ukoronowaniem takiej podróży. Nie było sposobu ominięcia złej pogody, nie było sposobu 

ominięcia wyczerpania załóg i osprzętu. Czasem kosztowało to tygodnie halsowania, czasem po tych 

tygodniach można było wrócić do punktu wyjścia. Nie przypadkiem Horn był takim żeglarskim Mount 

Everestem. 

 

Cieśnina Drake’a za Wikipedią 

Wróćmy na nasze podwórko. W kolejnych sezonach odrobiliśmy swoje lekcje, także „gdyńskiego 

Biskaja”, odrobiliśmy godziny pracy społecznej w klubie, tygodnie stażu morskiego. Pojawia się 

szansa udziału w rejsie „na Zachód”. Zabiegi w klubie, oczekiwanie na paszport, wizy, załadowanie 

jachtu zapasami na kilkutygodniowy rejs (brało się wszystko, łącznie z pieczywem, nabiałem i 

„zielskiem”). Wreszcie wychodzimy. Odprawa groźnego Pana Bosmana w budzie na główce 

falochronu, odprawa WOP, celnicy, ruszamy. Teraz kolejny port MUSI być tym „zachodnim”, 

paszporty są jednorazowe i wejście choćby do Władysławowa niechybnie skończy się „powrotem z 

zagranicy”. 
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Jak zwykle bywa, wieje z zachodu. Ciężko załadowany jacht, po obejściu cypla helskiego odchodzi w 

morze, by ominąć akwen zamknięty, sięgający aż po Juratę i zaczyna mozolnie halsować ku 

zachodowi. Załoga choruje, pełni jednak wachty, a tu niż za niżem. Po kilku dniach Bornholm. 

Weszłoby się na parę godzin dla odetchnięcia… nie można. Brak wiz, nawet gdyby Duńczycy – ludzie 

morza to zaakceptowali, „ucho i oko w załodze” miałoby zbyt wiele do sprawozdawania po powrocie. 

Po kilku dniach, może tygodniu halsowania Arkona już blisko. I wtedy kolejny niż przekształca się w 

sztorm. Zarefowane żagle i tak drą się, załoga już niechorująca, ale wymęczona, szyje je na okrągło. 

Noc sztormowania, w deszczowym świcie gaśnie powoli latarnia, która była przed nami dobę temu. 

Czasem zdarzało się, że trawers Arkony trwał dobę, czasem dłużej, niemal zawsze kosztował sporo 

wysiłku. Następnego dnia wreszcie jesteśmy już za magicznym przylądkiem. Nagle wiatr się zmienia, 

zamiast hamować, zaczyna nas popychać. Po prawej ręce ten „Zachód”, po lewej trochę mniej 

„zachodni”. Białe klify wyspy Møn. Następne kilkanaście godzin mija nie wiadomo kiedy. Darmowy 

prysznic w Holtenau. JESTEŚMY NA ZACHODZIE! 

Tak to każdy miewa swoje Biskaje i swoje Horny. Dziś, na lepszych jachtach, z doskonałymi 

prognozami i przede wszystkim w normalnym kraju Grupy Schengen, także i nasz bałtycki Horn stał 

się jakby mniej groźny i bardziej zwyczajny. 

11 stycznia 2014 
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9 O DZIEWIĄTEJ FALI 

Dziś znów o falach. Wszak to jeden z najistotniejszych składników żeglowania. Są tacy, dla których 

fala, to przekleństwo choroby morskiej, są inni, zachwyceni, że „tak fajnie buja”. Dla budowniczych 

statków od samego zarania fala była środowiskiem, do którego trzeba było dostosować kształt i 

wytrzymałość konstrukcji. 

Fala jest więc stałym elementem wszelkich morskich opowieści. A najciekawszym oczywiście 

tematem są fale duże, wielkie i wyjątkowo wielkie. Jest pewnikiem, że wielkość fali w opowieściach 

jest odwrotnie proporcjonalna do doświadczenia żeglarskiego opowiadającego i wprost proporcjonalna 

do czasu, jaki minął od zdarzenia do chwili, kiedy je opowiadamy. Jest zresztą coś naturalnego w tym, 

że obserwator ma tendencję do przeceniania wysokości fali. Na własny użytek mam zasadę, że kiedy 

już, bardzo ostrożnie, osobiście oszacuję wysokość obserwowanej fali, to wynik z automatu dzielę 

przez dwa. 

„Dziewiąta fala”. Słyszałem w dzieciństwie to określenie wielokrotnie. Początkowo myślałem, że to 

tylko taka literacka przenośnia, może przesąd głoszący o cyklicznym pojawianiu się fali większej od 

innych, groźnej i niszczącej. Zrozumiałem, że tak nie jest, dopiero wtedy, gdy zacząłem żeglować 

więcej po morzu. 

 

Iwan Ajwazowski „Dziewiąta fala” za Wikipedią 

Okazało się, że rzeczywiście co jakiś czas jacht spotyka falę wyraźnie potężniejszą od innych. Na 

Zatoce nie było to łatwe do zauważenia, ale na pełnym morzu, przy ustabilizowanym kierunku wiatru i 

falowania, zjawisko ujawniało się bardzo wyraziście. Oczywiście, magiczna dziewiątka zdarzała się z 

rzadka, ale co szósta, ósma, czy dziesiąta fala wyrastała ponad inne, uderzała silniej, potrafiła się 

znienacka załamać nad kadłubem jachtu. Zacząłem przyjmować to jako stan naturalny, a gdy 

usłyszałem na lekcjach fizyki o interferencji, także mechanizm powstawania „dziewiątej fali” stał się 

wyobrażalny. I wtedy pojawiło się w mediach (wtedy nazywało się to „środkami masowego przekazu”) 

pojęcie „fali potwornej” albo „fali fenomenalnej” – co zresztą jest trafniejszym, choć mniej 

efektownym, określeniem. 

Fale potworne (freak waves, rogue waves  monster waves, killer waves, extreme waves, abnormal 

waves – język angielski oczywiście, jak dla wszystkiego co morskie ma wiele określeń), przez lata były 

czymś w rodzaju potwora z Loch Ness. Od czasu do czasu ginęły w morzu nawet duże statki, czasem 

ktoś opowiadał o ich spotkaniu, ale tak naprawdę nie bardzo w te opowieści wierzono. Dopiero rozwój 

obserwacji satelitarnej i masowe pojawienie się platform wiertniczych na pełnym morzu pozwoliło 

stwierdzić, że to zjawisko rzeczywiście występuje. Cóż to jest? 

O ile „dziewiąta fala” to po prostu wyraźnie większa od średniej fala, będąca wynikiem liniowych, 

dobrze opisanych procesów interferencji, o tyle fale potworne przekraczają swoją wysokością 

największe w tym czasie występujące fale co najmniej dwukrotnie. Inaczej mówiąc, ich wielkość, 

stromość i charakter, nie mają żadnego widocznego związku z aktualnym stanem morza. 

Fale potworne występują głównie na umiarkowanych i wysokich szerokościach geograficznych na obu 

półkulach, w rejonach gdzie obserwuje się silne i bardzo silne wiatry. Obserwowano także 
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występowanie fali potwornej powiązanej z cyklonami tropikalnymi. Ich występowanie odnotowano na 

Północnym Atlantyku i na wodach przylegających do Europy (Zatoka Biskajska, Morze Północne, 

Morze Norweskie), na Północnym Pacyfiku, wielokrotnie też na wodach Oceanu Południowego, 

szczególnie w rejonie południowej Afryki. 

Na temat mechanizmu powstawania fal potwornych istnieje kilka hipotez. Mówi się o nieliniowej 

interferencji fal o różnej wysokości i prędkości, o efekcie deformacji fali głębokowodnej przy wejściu 

na wodę płytką, o swoistym zderzeniu fali z prądem płynącym w przeciwnym kierunku. Mówi się o 

„pożyczaniu” energii przez taka falę od fal mniejszych... Prace naukowców wciąż trwają. 

Jak wielki to może być problem pokazuje ilustracja. Pasjonaci fizyki mogą sobie wyliczyć energię 

przenoszoną przez falę potworną, praktycy marynarze analizować zachowanie statku, nawet całkiem 

dużego, zaskoczonego nagłym uderzeniem w burtę albo przytłoczonego tysiącami ton wody, gdy dziób 

zanurkuje znienacka. Co gorsza, jest to zjawisko dziś zupełnie nieprzewidywalne, nie istnieje metoda 

jego prognozowania, nie ma systemu ostrzegania. 

 

Rougue wave – fot. znaleziona na Pacyfic Voyager Forum 

Jakieś osiem lat temu komentując w SSI newsa o falach potwornych opisałem własną przygodę z taką 

falą potworną w miniaturze. Mamy swoje Horny i Biskaje, mogę mieć i ja swoją falę potworną. A 

było to tak: 

Morze Północne: płyniemy „jotką” na SE wzdłuż wybrzeża brytyjskiego w odległości kilkunastu mil, 

może 20, od niego, wieje połówka od lądu, może do 5 B, fala równa, nieskotłowana, dość długa, 

obserwowana ze stanowiska sternika „mieści się” po nawietrznej do wysokości dolnej linki relingu, ma 

więc około metra, może ciut więcej. Nie chlapie, pokład prawie suchy, nawet na dziobie. 

Siedzę sobie w kokpicie po nawietrznej, rozmawiam ze sternikiem stojącym przed bezanem, reszta 

załogi drzemie pod pokładem po obiedzie. Nagle widzę szok i przerażenie na twarzy sternika. Zanim 

zdążyłem zareagować na łódce potop. Uderzenie, jacht się kładzie na zawietrzną, nie bryzg, nie wanna 

wody, nie wodospad, tylko rzeka wody leje się przez nas. Musiało to trwać sekundy ale wydaje się 

jakby minuty. Skutek: kokpit zalany po ławki, sternik na zawietrznym relingu, ja na sterniku, wewnątrz 

potop poprzez zejściówkę z lekko zasuniętą suwklapą. Warto było usłyszeć bogactwo słownika 

skippera – armatora, któremu pełna elektroniki, komputerów i książek kabina nawigacyjna zamieniła 

się w kabinę prysznicową i to z zatkanym odpływem. Fala, która przyszła, według relacji sternika, a 

zobaczył ją w ostatniej chwili, „wystawała” ponad górną linkę relingu o drugie tyle - można ocenić, że 

miała ponad 3,5, może ponad 4 metry wysokości - a więc była 3-krotnie wyższa, niż wszystkie 

poprzednie i późniejsze tego dnia. 

I jak tu nie wierzyć tym, co zalecają by wachta na pokładzie był wpięta szelkami w jacht... 

18 stycznia 2014  
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10 O OZORKACH Z PUSZKI 

Druga wojna światowa nad Zatoką Gdańską skończyła się na przełomie marca i kwietnia 1945. Zaraz 

też zaczęli wracać Gdynianie. Ci, co przeżyli. Niektórzy jeszcze w trakcie leczenia po obozowej, 

więziennej lub jenieckiej gehennie. Rozpoczęło się uruchamianie wszystkiego: mieszkań, wodociągów, 

podstawowego zaopatrzenia, komunikacji, zasilania w energię elektryczną. Już w kwietniu zaczęło się 

żeglarstwo. Pierwsi byli chyba harcerze: z żeglarskiej biografii Zygfryda Perlickiego wynika, że 

pierwszy egzamin na żeglarza zdawał na odbudowanej z wraka harcerskiej jolce latem 1945. Jesienią 

reaktywowano Oddział Morski YKP. 

Poważniejsze żeglowanie było niemożliwe. Przede wszystkim nie było jachtów. Entuzjaści zabrali się 

natychmiast za odbudowywanie porzuconych przez uciekających Niemców wraków. Musiało to jednak 

trochę potrwać. Na Bałtyku rządy sprawowała Flota Bałtycka zaprzyjaźnionego mocarstwa, porty - 

zrujnowane, zablokowane przez wraki, a często zaminowane, były dopiero przejmowane przez polską 

administrację. Nawet Bornholm był jeszcze, do 1946 roku, okupowany przez Armię Czerwoną. 

 

Gdynia - wrak pancernika Schleswig Holstein – symbol początku i końca wojny 

(źródło: Pomorskie Forum Eksploracyjne) 

W 1938 roku z inicjatywy gen. Mariusza Zaruskiego zamówiono w Szwecji serię dziesięciu dużych 

jachtów, opartych o prototypowy „Kaparen”. Nawiasem mówiąc, tenże „Kaparen” odwiedził przed 

wojną Gdynię. Musiało to być spore wydarzenie, bo gdy załoga „Kaparena” pozostawiła w podarunku 

goszczącym ją żeglarzom gdyńskim swoje wełniane czapeczki, czerwone i przylegające ciasno do 

głowy, nazwano je „kaparenkami”. Rodzinna kaparenka przetrwała jakimś cudem wojenną tułaczkę, 

gdy już na dobre zajmowałem się żeglowaniem, dostałem ją, jako kolejny w sztafecie i sporo lat 

używałem na morzu. 

Pierwszy jacht z serii został ukończony latem 1939 roku i nie zdążył już do Gdyni przed wybuchem 

wojny. Pływał pod szwedzka banderą do 1945 roku jako „Kryssaren”, a gdy w końcu dotarł do portu 

macierzystego nazwano go „Generał Zaruski”, ku czci pomysłodawcy, który tymczasem zmarł w 

enkawudowskim więzieniu w Odessie. I tak „Zaruski” stał się jedynym pełnowartościowym polskim 

jachtem morskim. Sezon 1946, poświęcony był nadal odbudowie poniemieckich jachtów, próbom 

repatriacji jachtów wyprowadzonych za granicę, oraz szkoleniu młodych żeglarzy. Do końca sezonu 

wyremontowano, czytaj: uruchomiono kilkadziesiąt jachtów. Zaczęły się pierwsze rejsy bałtyckie. 

W 1947 roku powstała potrzeba sprowadzenia ze Szwecji „Daru Żoliborza”, który w poprzednim 

sezonie ugrzązł na Gotlandii wskutek awarii. Z oczywistych względów załogę repatriacyjną 

postanowiono wysłać na Gotland jachtem i wybrano ze względu na stan techniczny i ilość miejsca 

„Zaruskiego”. 

Załoga płynęła (może nie cała) nie na paszporty, tylko na przedwojenne książeczki żeglarskie, które w 

jeszcze tamtym czasie, podobnie jak przed wojną, zastępowały paszport. Studentka UJ Teresa 

Remiszewska, wcześniej będąca na kursie w Jastarni, marzyła o pierwszym pełnomorskim rejsie. 

Przypłynęła do Gdyni „Zaruskim” z tejże Jastarni i okazało się, że bez książeczki żeglarskiej nie ma 

mowy o opuszczeniu granic Rzeczpospolitej (jeszcze bez Ludowej). A książeczki, jako dziecko mające 

przed wojną 11 lat, oczywiście nie miała. Wygonili ją z jachtu, siedziała zapłakana z workiem na kei, 

aż zainteresował się tym jakiś „generał”. Rozczulił się, a mając władzę, podpisał się na bilecie 
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miesięcznym, czy też legitymacji studenckiej i kazał wskakiwać na pokład. I tak zaczął się pierwszy 

morski rejs Teresy Remiszewskiej. 

Potem do końca sezonu „Zaruski odbył jeszcze kilka rejsów. Drugi, też prowadzony przez Zbigniewa 

Szymańskiego, był do Kopenhagi. Trzeci do Świnoujścia. Ten prowadził Michał Sumiński, w załodze 

byli (chyba) kandydaci do Szkoły Rybaków Dalekomorskich (potem Państwowa Szkoła Rybołówstwa 

Morskiego). To był jeszcze czas, gdy dzień zaczynał się i kończył „apelem” na pokładzie i 

odśpiewaniem odpowiednio: „Kiedy ranne wstają zorze” i „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. Ale gdy 

jacht wrócił do Gdyni i stał przy kei obok dzisiejszego Akwarium (wtedy: rozpoczęty przed wojną 

budynek MIR), to już pojawił się „wopista” z karabinem. Nieco wcześniej uciekł jachtem z rodziną 

jeden z oficerów Marynarki Wojennej i władza zareagowała. Ktoś może się dziwić, że „Zaruski” stał 

tak „na zewnątrz” ale Basen Jachtowy był mocno uszkodzony i żaglowiec nie był wstanie przejść przez 

dziurę w falochronie, w której mieściły się mniejsze jachty. Zaś chyba rok potem, a na pewno dwa, 

Basen Jachtowy im. Zaruskiego był już zamykany łańcuchem, żeby ktoś nie uciekł jachtem na Zatokę. 

Ostatni rejs sezonu miał być przeprowadzeniem jachtu na zimowy postój do Ustki. Październikowy 

sztorm to uniemożliwił, po kilku dniach ciężkiej walki na trajslu i sztormowym foku zawrócono do 

Gdyni. Sumiński wyjechał do Warszawy, „oficerki” (Krystyna Około-Kułak, Krystyna Remiszewska - 

potem dwie z pośród trzech pierwszych kobiet-kapitanów w Polsce, trzecią - a chyba dokładnie drugą - 

była Zofia Sumińska) musiały wracać na studia, nie wiem kto ostatecznie przeprowadził jacht w 

listopadzie. 

 

Michał Sumiński „Rejsy bałtyckie” Warszawa 1950  – ze strony Antykwariatu Atticus 

Wróćmy do tego rejsu na Gotland. 

W załodze byli oficerowie i asystenci oficerów (po trzech). A więc w mesie oficerskiej jadało kilka 

osób. Jednym z asystentów był Edward N. (inicjał ze względu na dyskrecję, a nie przepisy prawa), 

później znany kapitan jachtowy. W tamtych czasach generalnie było biednie i głodno. Był to też czas 

kiedy UNRRA
5
 dostarczała różnoraką pomoc, w tym żywnościową. Od początku przygotowań do rejsu 

Edward N. miał zwyczaj fundować sobie przed obiadem ozorki z puszki unrrowskiej. Pozostałych 

„mesowiczów” mocno ten ceremoniał denerwował, aż któregoś dnia, już w morzu, spreparowali mu 

puszeczkę szarym mydłem. Dalej rutynowo: 

-„Aaa, ozorrki! mniamm, mniammm...” – połknął porcję, poklepał się po wydatnym brzuchu, obtarł 

czarna brodę. 

                                                 
5
 UNRRA - skrót od United Nations Relief and Rehabilitation Administration - Administracja Narodów Zjednoczonych ds. 

Pomocy i Odbudowy - międzynarodowa organizacja utworzona w 1943 roku, której rola polegała na niesieniu pomocy 

ludności w krajach zniszczonych przez II wojnę światowej. Zajmowała się głównie wspieraniem słabych punktów w 

gospodarkach państw, dostarczaniem surowców, leków, żywności, odzieży, a także inwentarza (bydło,konie i.in). Z pomocy 

tej skorzystała Polska (obok takich państw, jak Chiny, Włochy, Jugosławia). Organizację rozwiązano w 1947 roku. 
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I nagle zerwał się od stołu i wypadł na pokład. Po kilku minutach wraca, bladozielony. 

-„Edziu, co się stało?! Co z tobą?” 

-„Źle ze mną....” 

-„JAK TO?!” 

- „Pianą rzygam!” 

Historia milczy, czy nadal unrrowskie ozorki z puszki były w użyciu. 

25 stycznia 2014 
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11 O KOLEJNYM ŻEGLARSKIM DEBIUCIE 

W każdej dziedzinie działalności ludzkiej najtrudniej jest pionierom, a dużo łatwiej chodzącym 

ścieżkami przetartymi przez poprzedników. W sposób oczywisty dotyczy to wszelkich odkryć, 

eksploracji, wynalazków, tego co nazywamy postępem. Podobnie jest jednak i w życiu codziennym. 

Łatwiej jest zostać lekarzem w lekarskiej rodzinie, prawnikiem w prawniczej, a sportowcem w 

sportowej. I wbrew bezmyślnym stereotypom, które zaraz przyjdą na myśl części osób to czytających, 

nie chodzi o żadne protekcje, nepotyzm, ani proste dziedziczenie. 

Ktoś, kto od początku wyrasta w rodzinie lekarskiej, prawniczej, czy sportowej (żeby trzymać się 

wcześniejszych przykładów), ma łatwiej, bo ma szanse poznać, nasiąknąć tą dziedziną na co dzień i od 

dzieciństwa. W sytuacji jednak, gdy jest potomkiem kogoś wybitnego, może mieć też dużo trudniej. 

Stawia mu się, i sam sobie stawia, wyższe wymagania, zawsze jest porównywany z wybitnym 

poprzednikiem, a że przeszłość łatwo idealizujemy, a teraźniejszość jeszcze łatwiej krytykujemy, te 

porównania najczęściej nie są zbyt satysfakcjonujące. 

Podobnie jest z żeglarstwem. W naturalny sposób pojawiają się kolejne pokolenia, a w czasach, gdy 

żeglarstwo było sztuką tajemną, dynastie żeglarskie”. Tak sam zaczynałem. Tak zaczynało kolejne 

pokolenie. Debiut mojego starszego syna nastąpił w wieku pięciu lat na Zatoce (trzeba było ukryć go 

przed groźnym Panem Bosmanem Portu. Potem spędził miesiąc na Mazurach. Zebrane wtedy 

doświadczenia zaowocowały przy debiucie młodszego – jako trzylatka. 

Wybrałem się tym razem sam z dwojgiem dzieci, do tego trafiliśmy na jacht balastowy typu Conrad 20, 

o zanurzeniu 1,10 m, oczywiście bez silnika, rolera i patentu do kładzenia masztu. 

Sławetny Regulamin Zbieraja nie był wtedy spisany. Zastosowałem regulamin własny, odrobinę 

dłuższy ale oparty o tę samą zasadę: Ma być bezpiecznie – ma być miło. Oto on: 

1. Do końca wakacji nie używamy skarpetek; 

2. Z wnętrza jachtu zawsze wychodzimy w kamizelce; 

3. Kiedy ojciec gotuje nie wchodzimy pod pokład; 

4. Nie dotykamy skrzyni mieczowej, fału i windy miecza; 

5. Po 2000 dzieci siedzą w dziobie i ma być spokój, chyba że jest ognisko. 

Zaczęło się długą podróżą do Sztynortu, w duszny i upalny dzień lipcowy. Oczywiście natychmiast po 

rozpakowaniu podniósł się krzyk: „Tata, kiedy płyniemy?!”. Po krótkim wahaniu ustąpiłem, Był to 

błąd, na Darginie złapała nas burza. Deszcz, grzmoty, błyskawice, przechył, trochę fali.... Mały 

zaczyna płakać: „Ja chcę do mamy!” – mam pełne ręce roboty, więc starszy, mimo niepewnej miny, 

musi się nim zająć jako stary zejman. Gdy dopłynęliśmy do pomostu „Vegi” w Harszu, było już po 

burzy, lecz wiało i lało nadal. Klar, suszenie się, kolacja i do spania. 

Postój był niespokojny, całą noc porządnie kołysało, chwilami balast uderzał w płytkie dno, rano 

chłopcy obudzili się z chorobą morską. Wstało słońce, wszystko obsychało. Miny niewyraźne, 

wkładamy kalosze i spacer parującą po deszczu szosą. Pod mostem na Kirsajtach stają jachty. miny 

jeszcze niewyraźne ale pojawiają się uśmiechy. Wracamy na nadal rozkołysany jacht. Jajecznica – „Jak 

się je jajecznicę, to choroba morska przechodzi” – rzucam. Rzeczywiście przeszła. 
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Dzisiejszy basen LOK w Giżycku – znalezione w Internecie 

I tak mam już dwóch pewnych siebie „maryniarzy” na okręcie. Mamry, Święcajty, ukochana od tamtej 

pory, wtedy jeszcze czynna, cegielnia w Harszu, Kal, Węgorzewo, bunkry – same przygody. 

Po tygodniu wracamy, trzeba przejść Kirsajty. Wieje dość mocno, oczywiście w nos. halsujemy, przed 

nami szybrowa „Sportina” z dwoma facetami. Po kilkunastu zwrotach jesteśmy przed nimi! 

Balastowym autobusikiem! Przed mostem musimy koniecznie stanąć przy pomoście. Po pierwsze 

potrzebuję pomocy do położenia masztu, po drugie wszyscy mamy swoje pilne potrzeby. To były 

czasy, kiedy nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że kiedyś będą dyskusje o zaletach i szkodliwości 

morskich WC na Mazurach, że w ogóle będzie coś takiego jak WC inne, niż za krzakiem. 

Stanąć, łatwo powiedzieć, wzdłuż całego pomostu, gdzie poprzednio cumowałem longside stoi długi 

szereg jachtów, dziobami przy kei i wyrzuconymi z rufy kotwicami. Jest tylko jedno, może 

trzymetrowej szerokości miejsce. Nie ma wyboru, trzeba sobie radzić. 

Krótka analiza niezbędnej długości liny kotwicznej, porządne ułożenie solidnie zaknagowanej buchty 

na rufie, kotwica na koszu, podwieszona na krawacie zawiązanym z pętelką. Mały pod pokład, starszy 

do steru. – „Będę ci mówił „ster od siebie albo do siebie”, musisz mnie dokładnie słuchać, a jak ci 

zawołam, to pociągniesz za tę pętelkę, żeby kotwica spadła do wody. Tylko się nie spóźnij, bo 

uderzymy w pomost. I nie dotykaj liny kotwicznej. A ja pójdę zacumować dziób i zrzucić żagle.” 

Idę na dziób, jedziemy wzdłuż pomostu, mówię: „Ster od siebie – w chwili, gdy jacht ostrzy zrzucam 

foka prosta metodą puszczenia zaknagowanego na końcu fału. Jacht wchodzi między dwie liny 

kotwiczne, zbliża się do pomostu, wołam „Rzuć kotwicę!”. Wyrzucam na pomost cumę, wyskakuję ją 

zaknagować, jacht po prostu stoi, tak jak miał stanąć. 

Związuję foka krawatem, zrzucam grota i wtedy zauważam małe zbiegowisko na pomoście. Witam się 

i słyszę: - „Zastanawialiśmy się jak pan przywali bez załogi” – okazało się, że chłopak siedząc w 

kokpicie nie był widoczny zza nadbudówki. 

1lutego 2014 
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12 O PODŚPIEWYWANIU 

Zgodnie z prognozami amerykańskich klimatologów, luty mamy ciepły. Lód na Zatoce Puckiej pokryty 

warstewką wody, błyszczą na nim odbicia wież w Swarzewie i Władysławowie, w puckim porcie 

samotny „Eltanin”, a mnie nachodzą kolejne letnie wspomnienia. 

Wielokrotnie już pisałem o nasiąkaniu żeglarstwem od dziecka. Jednym z nieodłącznych elementów 

tego nasiąkania, w moim przypadku, były żeglarskie piosenki. Podśpiewywano piosenki jeszcze 

przedwojenne, wiele z nich było przypisywane Włodzimierzowi Głowackiemu, a gdy repertuar, dość 

skromny, się kończył, pojawiały się piosenki harcerskie i turystyczne, a czasem partyzanckie i 

patriotyczne. Tu dygresja: niesamowitym przeżyciem była dla mnie wizyta na „Opalu” stojącym przy 

Władysława IV w Świnoujściu obok mojej „Vegi” w roku 1980, czy 81. Po raz pierwszy usłyszałem 

wtedy „Pierwszą brygadę” śpiewaną chóralnie inaczej, niż w zaciszu domowym albo też w zaciszu 

prywatnego ogniska. 

Wróćmy jednak do przyśpiewywania rodzinnego. Chłopcy ahoj - szedł statek jesienią z Gdyni do Hull, 

wiatr pochylał wesoło żagli biel, zza niewielkiej wyspy księżyc się wynurzał, makrela skakała, a żeglarz 

zapalał świeczkę albo dwie... Na „Komodorze” na Atlantyku pojawiały się nawet kolędy, samotność 

ma swoje zalety. 

Słowo szanty w języku polskim jeszcze nie występowało. W potocznym języku pojawiło się gdzieś 

między kilońską, a gdyńską „Operacja Żagiel”, czyli między rokiem 1972, a 1974. W wersji angielskiej 

poznałem je poprzez okładkę drugiego wydania „Śpiewnika Żeglarskiego” ŻKT „Rejsy”. (pierwszego 

wydania z 1968 nie znałem). Pojawienie się tego śpiewnika, pod redakcją ks. Piotra Lenartowicza i 

Bogusława Sobstela było swoistym przełomem. O ile wiem, wcześniej, w latach 20 i 30 wydano 

dwukrotnie zbiorki piosenek, czy też pieśni o morzu. Rok 1958 to powielaczowe, pezetżetowskie, 

wydanie wojennego zbiorku kilkunastu piosenek Włodzimierza Głowackiego. Śpiewnik „Rejsów” 

zawierał większość tego, co w tamtym czasie śpiewano gdziekolwiek w Polsce i wprowadzał polskie 

wersje znanych w świecie piosenek. 

Wtedy pojawił się Pablo (nieżyjący już kpt. Paweł Koprowski). Śpiewał wszystko, co tylko zdołał 

odnaleźć, nagrana w mesie jednego z jachtów kaseta magnetofonowa stała się wzorcem i inspiracją dla 

wielu następców. Sam, podczas samotnych, nocnych pływań po Zatoce, korzystałem z nagrania jako 

wzorca. Znów ta zaleta samotności.... nikogo o ból głowy i uszu się nie przyprawia. 

 

 



33 

 

 

W drugiej połowie lat 70 odbyły się, po wcześniejszych średnio udanych próbach w ramach „Bazuny”, 

dwa pierwsze „festiwale” szantowe w Górkach Zachodnich. No i tak się zaczęło...  

Dziś szanty stały się troszkę takim żeglarskim disco-polo. W różnych miejscach w Polsce i przy 

różnych okazjach, zazwyczaj daleko odległych od żeglarstwa, dają szansę na dobrą zabawę żadnym 

rozrywki tłumom. 

A tymczasem żeglarstwo pozostało żeglarstwem. W kokpitach, mesach, przy ogniskach niesie się 

żeglarska piosenka, czasem w postaci całkiem harmonijnej, czasem jako ryk podpitych gardeł. Wobec 

dawnych czasów zmienił się trochę repertuar. Życie toczy się powstają kolejne tłumaczenia i wersje 

międzynarodowych piosenek, powstają też całkiem nowe utwory. 

I tylko czasem nostalgicznie stwierdzamy, że stare piosenki są powoli zapominane. Nie tak do końca – 

w Internecie daje się je odnaleźć, a jak coś jest w sieci, to istnieje! Dla zachęty zamieszczam skany 

dwóch stron śpiewnika „Rejsów”. 

No, a kiedy znów znajdę się sam na pokładzie i będę mógł szantować bez narażania wrażliwości 

estetycznej innych, zacznę odgrzebywać w pamięci między innymi to: 

Żeglarz 
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Żeglarz to takie licho, 

taki dziwaczny drab, 

nie chce i nie potrafi, 

wcale bez morza żyć. 

Życie swe spędza na morzu, 

statek to jego dom, 

z nikim się nie zamieni, 

chociaż klnie dole swą. 

ref.: 

Kiedy czasem na brzeg wyrzuci go kapryśny los, 

mnóstwo gawęd morskich zna, 

opowiada nam o żaglowcach wielkich, sinych mórz, 

potem w knajpie wódę chla, 

o rejsach śni... 

(Rok 1974, na powszechnie znaną melodię „Seemann”) 

8 lutego 2014 
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14 O ZAPROSZENIU DO LUKSUSOWEGO HOTELU 

Znów zaczynam od swoich żeglarskich prapoczątków. Wtedy zetknąłem się z przesądami ludzi morza 

w takim kameralnym rodzinnym wydaniu, traktowanym raczej jako zwyczaj, czy też rytuał, a nie 

„bezpodstawna, uparcie żywiona i niewrażliwa na argumentację wiara w istnienie związku 

przyczynowo-skutkowego między danymi zdarzeniami” (cyt. za Wikipedią). 

„Od zawsze” słyszałem, że nie wychodzi się w morze w poniedziałek, a na jachcie się nie gwiżdże. 

Poniedziałek miał przynosić pecha. Już słyszę głosy oburzonych zwolenników piątku. Na ten temat 

różnie mówią źródła, ja jednak poniedziałek mam zakodowany w pamięci – zresztą „nie lubię 

poniedziałków”... 

Gwizdanie z kolei denerwowało Neptuna, który zsyłał za karę sztorm. Potem kultowe podręczniki 

żeglarstwa racjonalizowały ten zakaz gwizdania idąc w ślad za zagraniczną tradycją: „Whistling is 

forbidden in most ships if only for the reason that it can often be confused with the sound of the 

boatswain’s call used for attracting attention before making a pipe. A former reason for the no-

whistling rule was that it was the custom to whistle a wind when becalmed in a sailing ship; if 

perchance a gale ensued the assumption was that they overdid it. So sailors, being superstitious, rigidly 

curtailed their whistling habits.  At the time of whistling for a wind it was customary to drive a knife 

into the mainmast on the bearing the wind was desired” (źródło: 

http://www.hmsrichmond.org/avast/customs.htm). 

 

Figura nagiej kobiety uśmierzała fale – fot. własna - „Bryza H” 2013 

Potem zacząłem poznawać zapisane w literaturze zwyczaje. Na przykład figura nagiej kobiety na 

dziobie miała uśmierzać rozszalałe fale, a jej szeroko otwarte oczy pomagać w wypatrywaniu 

niebezpieczeństw. Nie wszystko nadawało się do zaakceptowania, „każdy wie, że obecność kobiety na 

statku przynosi pecha” (C. S. Forester w Cyklu Hornblowerowskim) – jak zaakceptować takie zdanie w 

mojej sytuacji? 

Ogromną fascynację w dzieciństwie budziły we mnie Ognie Świętego Elma. Ogniste miotełki 

pojawiające się na nokach drzewc, które miały wróżyć nieszczęście, a faktycznie informują o 

całkowicie niegroźnych wyładowaniach elektrycznych. Dużo bardziej podobało mi się ujęcie mówiące, 

że Św. Elmo nie bał się uderzających wokół piorunów i chronił życie żeglarzy podczas nadchodzącej 

burzy. Ciągle jeszcze liczę, że kiedyś uda mi się to zjawisko osobiście zobaczyć w morzu. 
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Ognie Świętego Elma 

We własnej praktyce spotkałem się z zastosowaniem przesądu, iż wyrzucenie za burtę kapci kapitana 

sprowadzi wiatr we flaucie. Dużo trudniejsze jest sprowadzanie wiatru dzięki poskrobaniu pięty masztu 

przez dziewicę – oczywiście dlatego, że współczesne maszty są aluminiowe i to całkiem nie działa na 

nie. Nowoczesne jachty nie nadają się także do podkładania monety pod piętę masztu podczas budowy. 

A pamiętać należy, że zgodnie jeszcze ze starożytna grecką tradycją, taka moneta powinna być 

kładziona reszką do góry (orłem do spodu). 

Przestrzegałem za to zwyczaju nie zapalania papierosów od świeczki podczas śpiewaczych imprez 

portowych w mesie – miało to sprowadzać śmierć na kogoś w morzu. Oczywiście, jako człowiek 

racjonalny i oczytany, traktowałem wszelkie przesądy raczej jako zwyczaje, tradycje i zabawę. 

Wprowadzanie rytuałów, które powodują, że załoganci czują się wyróżnionymi z szarego tłumu 

wczasowiczów, w pewnym sensie wtajemniczonymi w misterium, jakom jest bycie żeglarzem. 

Aż nadeszła sekwencja zdarzeń. Na wspomnianej w poprzednim odcinku kasecie z nagraniami 

piosenek był piękny swingujący blues, o może nie najmądrzejszych słowach, ale melodyjny i pięknie 

rozkołysany. Nauczyłem się go i podśpiewywałem sobie czasem. Kiedyś zdarzyło mi się pływać z 

siostrą, zaśpiewałem... i usłyszałem głośny i dramatyczny protest. PIOSENKA MIAŁA PRZYNOSIĆ 

PECHA! Chciałem się śmiać – usłyszałem „dowody”. Wielbicielami i chętnymi wykonawcami tej 

piosenki byli Kazio, który utonął podczas regat, Bogdan zaginiony wraz z jachtem, Tomasz, który 

przeżył, lecz nie wrócił z długiego rejsu. 

Trochę dla świętego spokoju przestałem śpiewać tę piosenkę. Zaśpiewałem ją dość niespodziewanie 

dla samego siebie po kilku latach pewnego grudniowego popołudnia. Sześć, może osiem, godzin potem 

jacht, na którym płynęliśmy uległ rozbiciu. 

A żeby zakończyć (oby!) tę historię dodam tylko, że autor kasety i wielbiciel tej piosenki zginął na 

morzy kilkanaście lat później. I proszę nawet nie pytać o jej tytuł, nie wymieniam go nawet w myślach. 

Jeszcze małe wyjaśnienie skąd ten tytułowy hotel. Otóż w hotelach niektórych luksusowych sieci nie 

ma żadnych pokoi zawierających „13” w numerze, a czasem nawet bezpośrednio po XII piętrze 

następuje XIV. Spostrzegawczym Czytelnikom zostawiam szukanie analogii
6
. 

15 lutego 2014 

  

                                                 
6
 Tekst ten był trzynastym z kolei opublikowanym w SSI Jerzego Kulińskiego, lecz otrzymał numer 14. 
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15 O TAJEMNICZEJ WYSPIE 

Wyspy zawsze rozpalają wyobraźnię. Takie zdanie usłyszałem w radiowej Trójce kilka tygodni temu i 

zapadło mi ono w pamięć. Postój w korku dał mi czas na refleksję. Znów zaczyna się od literatury. 

„Tajemnicza wyspa” Juliusza Verne’a (tłumaczenie: Janina Karczmarewicz, Warszawa 1955, Państw. 

Wydaw. Lit. Dziecięcej “Nasza Księgarnia”). Ostatni tom, tak zwanej „dużej trylogii vernowskiej”, 

ukazywał pokoleniu nie znającemu jeszcze McGyvera, że grupa wykształconych i dzielnych ludzi 

może wszystko. Przelecieć balonem ocean, stworzyć na bezludnej wyspie rolnictwo z jednego ziarna 

pszenicy, zbudować maszyny, zbudować statek... czynić sobie ziemię poddaną. Do pewnych granic: z 

wulkanem wygrać nie można. Fascynacja lekturą nie przeniosła się niestety na moje własne 

umiejętności, „dwie lewe” pozostały, jak u mola książkowego. 

Pierwsza własna wyspa miała kilka metrów długości i była na potoku Dłubnia pod Krakowem, istniała 

zresztą kilka tygodni jakiejś wiosennej suszy. Na kolejną musiałem poczekać... 

Natura Polsce wysp poskąpiła, więc dla większości żeglarzy pierwszą wyspą był Bornholm. Położony 

w odległości kilkunastu godzin, góra kilku dni, od polskiego wybrzeża, leżący po  drodze na zachód i 

na północ, dający osłonę przed sztormowymi wiatrami. Wyobraźnię polskich żeglarzy rozpalał 

podwójnie, wszak był to pierwszy fragment niedostępnego wolnego świata, do tego zarządzany przez 

w miarę tolerancyjną administrację, więc można było „bezkarnie” podchodzić blisko, bardzo blisko 

wybrzeża, żeby pooglądać. 

Obok Bornholmu leży Ertholmene, maleńki archipelag. Dwie największe z wysepek: Christiansø i 

Frederiksø są zamieszkałe przez kilkadziesiąt rodzin, pozostałe to wystające z wody skały, zasiedlone 

tylko przez ptaki. 

Christiansø (tak potocznie określa się archipelag) miała dla polskich żeglarzy specjalne znaczenie. Był 

to chyba jedyny „zachodni” port, do którego można było wejść jachtem na moment podczas tak 

zwanego „rejsu krajowego”, czyli bez paszportów, wiz i zgody polskich władz. W mesach jachtów do 

dziś można usłyszeć anegdoty jak to prowadzący jacht kazał obserwować port – jeśli w cieśninie było 

widać maszty, to znaczyło, że jest tam polski jacht i nici z wycieczki. Jeśli było pusto, oznaczało to, że 

potencjalnych donosicieli brak i można ryzykować wejście. 

Dziś byłoby to niemożliwe, port jest zawsze zatłoczony, ale na szczęście dziś na Bałtyku panuje strefa 

Schengen. I tylko żal, że dawną atmosferę Christiansø można poczuć tylko wieczorem albo nad ranem, 

kiedy nie ma setek turystów przywożonych codziennie z Bornholmu. 

 

Archipelag Ertholmene – za Wikipedią, na Christiansø widać basztę z latarnią morską 
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Spacerując po dawnych umocnieniach, koło budynku, w którym kiedyś było więzienie (?), po 

nadbrzeżnych skałach, zawsze w końcu dojdziemy do maleńkiego domku, takiej mniej więcej altany z 

polskich ogródków działkowych. Przed laty mieszkał tu Tage Voss. Lekarz, który przez długie lata 

pełnił na Christianso funkcje szefa administracji, kapitana portu, policjanta, ale został zapamiętany jako 

żeglarz i eseista. Jeszcze w latach 60. Wydawnictwo Morskie wydało jego zbiór esejów pod tytułem 

„Morze dookoła naszego domu”, dziesięć lat temu wznowiony przez Wydawnictwo Megas w 

tłumaczeniu Romany Heltberg. 

Na stronie wydawnictwa znalazłem reklamowy fragment jednego z esejów, korespondujący z moimi 

dywagacjami na temat płci jachtów: 

To prawda, że morze jest elementem kobiecym. Nie tylko dlatego jednak, że jest macierzą. Mężczyźni 

zawsze przebywali na morzu, żyli z nim, często spędzali z nim cały swój żywot, byli zdani na jego łaskę i 

niełaskę – i dlatego morze odgrywało dla nich rolę, którą spełnia tylko kobieta. Nie potrzeba liryki by 

odmalować stosunek rybaków i marynarzy do morza jako pewnego rodzaju małżeństwo – poddane 

właściwym mu, surowym rygorom. 

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jak w małżeństwie tak i tu strony czynią się nawzajem tym, czym 

są. Mężczyzna i kobieta, każde z osobna, nie są w takim stopniu mężczyzną i kobietą jak wtedy, gdy są 

razem. Nawet najzacieklejsi feminiści muszą przyznać, że w obecności mężczyzn kobieta jest bardziej 

kobietą – nigdy nie bywa piękniejsza i bardziej miękka, jej słodycz nigdy nie jest większa niż wtedy, gdy 

jest razem z mężczyzną. Stworzony przez naturę podział hormonów byłby bezsensowny, gdyby 

mężczyźni i kobiety nie przebywali razem, w tym samym świecie. 

Dżęderyści mnie zabiją? Trudno, tymczasem jednak jeszcze jeden cytat (co prawda pozbawiam się 

jednego z potencjalnych tematów ale prowadzi on nas prosto do nieodkrytych wysp): 

Chwała jednak i dzięki koi! Przyjmuje nas zmęczonych na wypoczynek, grzeje, gdy jesteśmy zziębnięci. 

Jest zawsze gotowa do przytulenia naszych zbolałych członków, do ukojenia naszych trosk i niepokoju. 

Tylko pod jednym względem koja nie dopisuje. Ograniczeniem jej jest to, że nie nadaje się ona do miłej 

i intymnej roli łóżka: koja jest i pozostanie łożem cnoty - oto jeszcze jeden powód dla sterowania w 

kierunku pachnących samotnych wysepek, gdzie można rzucić kotwicę. A wreszcie ku dobremu łóżku w 

domu. 

 

Wyspa Socorro na Pacyfiku – ze strony żeglarz.net, fot. Tomek Lewandowski 

Pachnące wysepki.... jak pokazał odcinek o nawigacji węchowej, pachnieć mogą różnie. Faktem jest, 

że na oceanie pojawienie się wyspy mogą sygnalizować ptaki, których wcześniej wokół jachtu nie 

było, potem cumulus wybudowany nad lądem, a potem, o ile wyspa jest po nawietrznej, zapach lądu, 

wyczuwalny zanim jeszcze ów ląd zobaczymy. 
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Każda wyspa pojawiąjąca się przed dziobem jest jakąś obietnicą. Nawet dziś, w czasach 

wszechobecnych turystów, przewalających się tłumnie we wszystkich zakątkach świata, lądowanie na 

nowej wyspie oznacza spotkanie nowego, często zupełnie innego, świata. I dlatego pierwsze zdanie 

tego tekstu długo jeszcze pozostanie prawdziwe. 

22 lutego 2014 
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16 O NIESPODZIEWANYM KOŃCU ZIMY 

Niespełna cztery miesiące temu napisałem tak: „Dla armatora małego bałtyckiego jachtu ….. rok dzieli 

się na dwie połowy: sezon i zima. ..... sezon zaczyna się w „długi weekend majowy”, a kończy w 

drugiej połowie października, kiedy Pan Bosman Mariny zarządza gromadne wyciąganie jachtów z 

wody”. 

Wydawało mi się, że tak jest w rzeczywistości, tym bardziej, iż najwybitniejsi uczeni radzieccy (tfu, 

przepraszam: rosyjscy) prognozowali bardzo długą i wyjątkowo mroźną zimę. okazało się, że wredne 

imperialisty coś podłubały w klimacie i prognozy się nie sprawdziły. I jak tu pisać „zimowe teksty”, 

gdy za oknem słońce, temperatura pozwala co młodszym i gorętszym osobni(cz)kom chodzić bez 

rękawów, a na podwejherowskich łąkach już tydzień temu wylądowała pierwsza para bocianów? 

Tegoroczna wiosna zaczęła się od podsumowań minionego sezonu. „Rejs Roku”, „Żeglarz Roku”, 

„Nagroda Conrada”, „Sailforumowicz Roku”, a do tego walne zebrania klubów i mojego SAJ. Lawina 

wydarzeń! Taka satysfakcja z minionych już dokonań, ale też i otwarcie nowych perspektyw: rzut oka 

wstecz pomaga planować nowy sezon. 

Mam znów ochotę na odwiedzenie Zalewu Szczecińskiego. Myśl o tym przywołuje wspomnienia nie 

tylko minionego lata (podczas 22-dniowego pływania tylko jeden dzień deszczowy!). Sięgam pamięcią 

dalej, do pierwszego pobytu w Trzebieży. Szkoła żeglarska, przez która przeszła co najmniej połowa 

kapitanów tamtej epoki. Miewała różne okresy, lepsze i gorsze. Ja sam, po moim pierwszym tam 

pobycie, zachwycony nie byłem, wartość zdobytych umiejętności doceniłem dopiero po porównaniu z 

codziennym otoczeniem. Przypomnę też, że dyrektor ośrodka Romuald Czapliński zrobił wtedy coś, co 

niekoniecznie mieściło się w rygorach rutynowego polskiego żeglarstwa: udostępnił Vegę „Zenit” (dziś 

nadal istnieje pod nazwą „Gandalf”) do pierwszych samotnych pływań Krzysztofa Baranowskiego i 

Teresy Remiszewskiej. Być może, gdyby nie jego odwaga, historia polskiego żeglarstwa potoczyłaby 

się inaczej. 

„Moja Trzebież” zaczęła się od kilkudniowego pomieszkiwania na „Białym Słoniu”. Taką nazwę nosił 

przejściowo przejęty od szkolnictwa morskiego kuter typu KFK, na co dzień zwany „Henryk 

Rutkowski” – dziś pływa jako brygantyna „Kapitan Głowacki”. Za korzystanie z tego lokum przez dwa 

dni skrobałem nadbudówkę „Słonia”, przygotowując ją do malowania. 

 

„Henryk Rutkowski” – z materiałów promocyjnych COŻ w Trzebieży 

 za Forum Okrętów Wojennych 
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Potem zaczął się kurs manewrowy na sternika morskiego. Po trzech tygodniach umiałem z jachtem 

zrobić wszystko, za wyjątkiem manewrowania na silniku, bo takowych na jachtach przeznaczonych dla 

kursantów nie było. Przez te trzy tygodnie, poza trzebieskie baseny wyszliśmy może ze cztery razy: 

ćwiczyć „człowieka za burtą” i, niestety, praktyczne schodzenie z mielizny. 

Po kolacji wykłady teoretyczne i ćwiczenia, potem często jakaś imprezka, a rano podrywał nas na nogi 

rykochichot pogłębiarki ”Lucyfer” – jakże trafna nazwa! Paradoksalnie, największym problemem 

okazało się jedzenie. Człowiek, który przez kilka godzin wybierał „z ręki” talię na „Vedze”, 

wykonującej kilkanaście zwrotów przez rufę z rzędu, musiał zjeść, nawet jeśli był tak nikczemnej 

postury jak autor tych słów. A żywienie w ośrodku było takie jak ówczesne normy przewidywały. Na 

szczęście wpadliśmy kolega (żeglarzem z Zaolzia!) na oczywisty pomysł. Załatwiliśmy sobie miejsce 

przy stoliku, przy którym siedziały dwie dziewczyny. Te, jak wiadomo, z definicji nie potrzebuje tyle 

zjeść. Drugi krok to była opracowana metoda odbioru obiadów z okienka. Szliśmy do niego we 

czwórkę, pierwszy podawał dwie karteczki w lewej, a jedną w prawej ręce, głośno obwieszczając: „Tu 

dwie i tu dwie, razem cztery”. Na koniec z „zaoszczędzoną” karteczką szło się po jeszcze jedną porcję 

do podziału między dwóch. 

Poruszającym doświadczeniem było spotkanie trzech sławnych później jachtów. Zaczęło się od 

„Ogara”, pierwszego z „Taurusów”. Tylko ci, co pamiętają jachty regatowe z lat 30., które dominowały 

wtedy w polskim żeglarstwie, mogą docenić szok, jakim było pojawienie się jachtu o takich kształtach. 

Tu mogę z dumą przyznać się, że „Taurusami” zachwyciłem się od pierwszego wejrzenia. Drugi był 

„Polonez”. Długo wydziwiałem na kei nad jego takielunkiem, okazało się, że nie ja jeden. Przed 

startem w OSTAR 1972 na stanowcze życzenie kpt. Baranowskiego został on gruntownie poprawiony. 

Najciekawsze było jednak spotkanie trzecie. Jacht był maleńki, zmodernizowana „Zośka” konstrukcji 

Milewskiego. Do tego nosił czechosłowacką banderę! Była to „Nike” i Richard Konkolski. Toteż było 

mocne przeżycie, do tamtego kursy wiedziałem co prawda, że Czechosłowacja posiada własną flotę 

handlową, z całkiem sporym masowcem „Vitkovice” ale nigdy nie przypuszczałem, że ktoś tam 

żegluje. A już wybierać się na ocean?! 

Po tym pobycie w Trzebieży nastąpiły jeszcze dalsze, po kilku latach udało mi się także popływać po 

Zalewie ale to zapewne do wspominania, gdy znów nadejdzie zima. 

Tymczasem ogłaszam zakończenie zimy. Być może cykl tych tekstów wróci po kolejnym sezonie, tego 

dziś przewidzieć nie umiem. Dziękuję Czytelnikom za cierpliwość i odzew, do zobaczenia na kei. 

Znowu przyjdzie do nas lato, ja to wiem, 

Znowu morze ukołysze mnie we śnie, 

Morska bryza znowu pieścić będzie mnie, 

Znowu w żyłach zawiruje żagli zew. 

Edward Hańcza, Trzy Majtki 

13 marca 2014 
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17 KILKA REFLEKSJI PO WAKACJACH 

Skończyło się lato, czyli pora żeglarstwa. Jachty posnęły w objęciach stalowych łóż, prace posezonowe 

zakończone, znów czeka nas odliczanie – do rozpoczęcia sezonu 140 dni. Cóż więc pozostaje: wracam 

do zeszłorocznego obyczaju pisywania tych felietoników. Ile tekstów powstanie, zależy od życzliwości 

Szanownego Gospodarza tego okienka
7
 i od Was Czytelnicy. Noo... także od mojego lenistwa. 

Tymczasem jednak zaczynamy, na każdej drodze trzeba postawić pierwszy krok.. 

Tegoroczny sezon spędziłem w Polsce. Nie tylko żeglowałem, przejechałem kraj, może nie w poprzek 

ale kilkakrotnie wzdłuż, różnymi trasami. Wrażenie dominujące: wszędzie się buduje. Nie tylko 

mariny, które opisuje Don Jorge. Nie tylko autostrady i obwodnice, choć A1 i S3 radykalnie poprawiły 

dojazd żeglarzom z głębi kraju do morza. Nie tylko transport zbiorowy, oczyszczalnie ścieków i 

wodociągi. To też obiekty kultury i oświaty, sportowe i służące prostej rekreacji. To zwykły porządek, 

zieleń miejska, chodniki, naprawione elewacje, odrestaurowane zabytki. I, co zaskoczy zwolenników 

tezy o totalnym upadku naszej gospodarki, nowe lub rozbudowywane fabryki, porty i centra 

logistyczne. Jeśli jakiś „psuj” nie przerwie tego procesu, to za kilka lat Polska będzie zupełnie innym 

krajem. 

Coś się zmienia także w zachowaniach ludzi. Są to rzeczy bardzo trudne do uchwycenia, jest absolutny 

brak badań socjologicznych, poza być może diagnozami Czapińskiego, opieram się wiec na własnych, 

bardzo subiektywnych i wyrywkowych obserwacjach. Jakież są to obserwacje? Kilka przykładów. 

Kiedyś bałem się zostawić w portach jacht bez dozoru, nawet zamknięty. Kilka lat temu nauczyłem się, 

że brak jest konieczności zamykania jachtu w portach szwedzkich. W minionym sezonie podczas 

głównego urlopu w dwudziestu dwóch postojach w polskich portach zamknąłem zejściówkę na klucz 

tylko raz. Tak, wiem, że w moim macierzystym porcie okradziono kogoś latem. Ale coś się jednak 

zmieniło. Na lepsze. 

Na drodze w coraz większym procencie spotyka się kierowców przytomnych albo kulturalnych, którzy 

umożliwią włączenie się do ruchu, przepuszczą, jadą z grubsza zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Tak, 

wiem, że w dłuższej podróży nie da się nie spotkać na drodze agresywnego chama, a pod względem 

ilości ofiar jesteśmy w czołówce Europy. Ale mimo lawinowego wzrostu „wozoosobokilometrów” 

ilość wypadków jednak systematycznie maleje, a kultura kierowców rośnie. 

Kiedyś każdy kontakt z urzędnikiem, funkcjonariuszem był stresem. Łączył się z ryzykiem 

upokorzenia, było się traktowanym jak przedmiot. Dziś zarządcy marin (nie wszyscy) starają się (nie 

zawsze udolnie) potraktować żeglarzy jak gości, a administracja morska stara się być pomocna i 

możliwie najmniej uciążliwa. Tak, wiem, że ilość głupich przepisów jest szokująco duża, nie widać 

tendencji do ich ograniczania, wiem też, że zdarzają się funkcjonariusze pełni przerośniętego poczucia 

władzy nad obywatelami, zamiast służby obywatelom. Ale twierdzę, iż nie jest to już sprawa 

systemowa, a raczej kwestie osobnicze. 

Coraz częściej spotyka się ludzi uśmiechniętych. Często jeszcze wyłącznie z powodów zawodowych, 

bo szef każe tak traktować klienta. Lecz pogodny stosunek do świata i do innych ludzi spotyka się 

także bezinteresownie. Coraz łatwiej o uśmiechniętych , wyluzowanych ludzi na ulicach, plażach. Tak, 

wiem, że są liczne relacje o tym, jak na widok podchodzącego do kei jachtu z niewielką załogą, obecni 

na kei lub „zaparkowanych” jachtach żeglarze odwracają głowy, by udać, że tego nie widzą. Jednak mi 

się taki przypadek nie zdarzył w tym roku ani razu! 

Stawiam więc tezę, której nie udokumentuję, że oblicze Polaków w miarę rozwoju gospodarczego i 

cywilizacyjnego jest coraz mniej obliczem nabzdyczonego buraka, czy też kartofla, a coraz bardziej 

podobne do oblicza zachodniego Europejczyka. 

A jak to było kiedyś? Wszak tak idealizujemy szczególnie czasy gierkowskie. Po siermiężnej 

gomułkowszczyźnie mogły się one rzeczywiście wydawać swoistym rajem. Coca Cola, „maluch”, 

                                                 
7
 CZYLI Subiektywnego Serwisu Informacyjnego Jerzego Kulińskiego 
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drugi program telewizyjny, nowe jachty i dalekie rejsy. Do tego byliśmy młodzi. albo to nasi rodzice 

byli młodzi. Nie mieliśmy natomiast szansy przyrównać się do świata. 

Pływaliśmy tanio, zamiast płacić wkładając własnoręczną pracę w remonty jachtów. Pamiętam rejsy 

pod harcerską banderą, gdzie dzienna opłata wynosiła 15 złotych (przy średniej krajowej płacy 

dwukrotnie niższej nominalnie, niż dziś i cenie kostki masła 17,50 zł). Kupując żywność w sklepie PSS 

„Społem” trzeba było mieć rachunek dla księgowej HOM. A tu klops: sklep nie wystawia rachunków 

na instytucje i związki młodzieżowe (pamiętacie co to?), tylko na osoby prywatne. No cóż, zakupów 

dokonał „ob. Jan Kuczyński
8
, zamieszkały w Pucku, ul Żeglarzy 1”. Dobrze, że księgowa uznała 

równoważność „ob.” z „s/y”.... 

Wejście do Gdyni przed odprawą graniczną, wszak mimo, iż to rejs krajowy, to odprawa WOP musi 

być. A jak WOP to i bosman portu, groźna mundurowa władza. Kontrola karty bezpieczeństwa i 

zgodności posiadanego wyposażenia z WWR (Wykaz Wyposażenia Ruchomego) pewna. Tuż przed 

inspekcją kilku co bardziej kumatych załogantów rusza w obchód po Basenie Jachtowym im. Mariusza 

Zaruskiego z misja pożyczenia na czas kontroli: bateryjek do lampek na pasach ratunkowych typu 

„Stogi II”, czerwonych rakiet z atestem, aktualnej locji Bałtyku tom 502 i czegoś tam jeszcze. 

Czyżbyśmy byli samobójcami nie posiadając tak niezbędnych dla naszego bezpieczeństwa rzeczy? 

Ależ skąd! To po prostu były dobra niedostępne, jak zresztą niemal wszystko, co było potrzebne do 

żeglowania i do codziennego życia. Tyle, ze o ile mięso na obiad albo meble można było wystać w 

kolejce, to zakupy w Morskiej Centrali Zaopatrzenia (jedyny „sklep” w Polsce) wymagały posiadania 

prawa do ich dokonania. Nie mówiąc już o astronomicznych cenach. 

Trzy opieczętowane przez władzę w Gdańsku egzemplarze listy załogi, Kontrola książeczek 

żeglarskich, patentów, kart pływackich i co najważniejsze: klauzul na pływania pełnomorskie. Żołnierz 

z kałasznikowem sprawdza, czy w zęzie nie ma szpiega z CIA,,, uff, płyniemy. 

Pierwszy postój „morski” we Władysławowie na przykład. Stajemy przytuleni gdzie do kutra, bo 

nabrzeża wysokie, brak miejsc dla jachtów. Pilna potrzeba, wieczorem nieliczne knajpy pozamykane, 

opowiadając się nadętemu uzbrojonemu strażnikowi na bramie portu pędzimy biegiem w krzaki przy 

plaży. O umyciu się, ogoleniu, mowy nie ma. Idziemy do dworcowego WARSU napić się piwa. 

Sukces: jest! Sprowadzenie na ziemię: „Piwo tylko do konsumpcji” – wrzeszczy tłusta i brudna 

bufetowa. – „My w celu konsumpcji” – próbujemy tłumaczyć. – „Serek, czy kanapka? – pada 

ultimatum. Zniechęceni wyglądem kanapki, która zdaje się pochodzić z zeszłego tygodnia, bierzemy po 

kosteczce żółtego sera posypanego papryką i, a nagrodę, po kuflu ciepławego piwa o barwie końskiego 

moczu. Impreza zaczyna się rozkręcać, wysokość fal koło Helu i ilość uwolnionych pawi rośnie z 

minuty na minutę, gdy nagle między kuflami pojawia się brudnoszara mokra szmata.- „Koniec, 

zamykamy, musze jeszcze posprzątać”. Cóż, wracamy na jacht, po drodze jeszcze raz odwiedzając 

nadmorskie krzaki. Dworcowe „obiekty” okazują się, nawet na doświadczonych w życiu w peerelu, 

zbyt ekstremalnym doświadczeniem. 

Rano trzy sukcesy: jeden z kolegów znalazł sposób wejścia do zakładowego prysznica w przetwórni, to 

że wyłącznie z zimną woda jest drobiazgiem, można się umyć; jakiś rybak napełnił stojące na naszym 

pokładzie cynkowane wiadro świeżo złowionymi śledziami, no a odprawa przy wyjściu w morze 

ograniczyła się do kontroli granicznej, bez badania zgodności wyposażenia z WWR. 

No, i tak to sobie bywało. Rejs trwał ze dwanaście pięknych dni. Po drodze pan kapitan, troszkę 

ryzykując, bo w załodze mógł być „obserwator” robi nam atrakcję. Podejście na dwie mile do brzegu 

Bornholmu – ściśle zabronione, bo to już przekroczeni granicy obcego państwa – umożliwia 

popatrzenie przez lornetkę na nadbrzeżne domki. Co za rozczarowanie, nie da się wypatrzyć 

opalających się Dunek. A przecież maiły się opalać masowo i to toples. 

Mimo wszystko wróciliśmy do Pucka szczęśliwi, jako dzielne wilki morskie, nie do końca świadomi, 

że dostąpiliśmy czegoś co dla 99,999% rodaków było nieosiągalne. 

                                                 
8
 s/y „Jan Kuczyński” jacht typu „Enif” pływający w latach 70 i 80 XX wieku w Harcerskim Ośrodku Morskim w Pucku 
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I dziś, gdy niektórzy frustraci porównują kraj do szamba, gdy twierdzą, że staczamy się po równi 

pochyłej, gdy inni rodacy porównują swój standard życia ze standardem Niemców, czy Norwegów, 

dostrzegając ich przewagę ale nie widząc zmian proporcji, tak sobie myślę, że warto czasem pojeździć 

trochę po Polsce. Warto na chłodno się jej przyjrzeć, nie poprzez filtr nieudolnych dziennikarzy albo 

zakłamanych politykierów. 

No i warto postarać się, by było jeszcze trochę lepiej. Co można zrobić? Można nie narzekać. Można 

egzekwować swoje prawa obywatelskie od organów państwa. Można egzekwować swoje prawa 

konsumenckie. Można się zrzeszać, by działać wspólnie. To mało? Może i mało. Każda droga zaczyna 

się jednak od pierwszego kroku i na każdej drodze, nawet jeśli trwa ona 25 lat, postawić trzeba 

wszystkie kroki po kolei. 

Raz Noe wypił wina dzban 

I rzekł do synów - Oto 

Przecieki z samej góry mam, 

Chłopaki, idzie potop! 

Widoki nasze marne są 

I dola przesądzona, 

Rozdzieram oto szatę swą, 

Chłopaki, jest już po nas! 

A jeden z synów, zresztą Cham, 

Rzekł - Taką tacie radę dam: 

 

Róbmy swoje, 

Pewne jest to jedno, że 

Róbmy swoje, 

Póki jeszcze ciut się chce, 

Skromniutko ot, na własną miarkę 

Majstrujmy coś, chociażby arkę - tatusiu, 

Róbmy swoje, 

Róbmy swoje, 

Może to coś da? Kto wie?... 

 

.... 

 

Ukształtowała nam się raz 

Opinia mówiąc - Kurczę, 

Rozsądku krztyny nie ma w was, 

Inteligenty twórcze. 

Na łeb wam wali się ten kram, 

Aż sypią się zeń drzazgi, 

O skórze myśleć czas, a wam - 

Wam w głowie wciąż drobiazgi. 

Opinia sroga to, że hej, 

Odpowiadając przeto jej: 

 

.... 

 

Róbmy swoje, 

A Ty, Widzu, brawo bij, 

Róbmy swoje, 

A ty nasze zdrowie pij, 

Niejedną jeszcze paranoję 



45 

Przetrzymać przyjdzie robiąc swoje, kochani, 

Róbmy swoje, 

Róbmy swoje, 

Żeby było na co 

Żeby było na co 

Żeby było na co wyjść!
9
 

21 listopada 2014 

  

                                                 
9
 Fragmenty wiersza oczywiście autorstwa Wojciecha Młynarskiego. 
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18 ZAPROSZENIE DO ZIMOWEJ LEKTURY 

Dziś będę troszkę przewrotny. Na przekór statystykom mówiącym o upadku czytelnictwa w Polsce, 

zaproponuję wszystkim lekturę aż dwunastu książeczek. Dużo? Tylko pozornie. Nie są one zbyt grube, 

za to napisane tak, że czyta się je jednym tchem. 

Z czytaniem na jachcie bywa różnie. Właściwie żeglowanie zawsze ograniczało w poważnym stopniu 

moje czytelnictwo. W domu pochłaniałem słowo drukowane w każdej ilości i nieustannie, nie tylko 

książki ale i wszelkiego rodzaju prasę - nie było Internetu, a telewizja miała tylko jeden, a potem dwa 

programy. Podczas rejsów natomiast ograniczałem się do czytania locji i zapisów poczynionych w 

dzienniku przez poprzednie wachty. 

Tak to było: 

Wiatr pochylił wesoło żagli biel, 

Burta srebrne grzebienie fali tnie. 

Zniknął w dali szary ląd, 

Ziemskie troski poszły w kąt
10

. 

Z chwilą oddania cum przestawało interesować człowieka co w polityce, a co w sporcie, nie mówiąc 

już o przysłowiowych kłopotach ze sznurkiem do snopowiązałek i rzuceniu na rynek flanelowych 

koszul. Powiedziałby ktoś: był czas na literaturę piękną. Tu zaskoczenie, sam się przez lata dziwiłem. 

Okazywało się, że na morzu traciłem zainteresowanie książką. Można się  doszukiwać dwojakich tego 

przyczyn. Z pewnością rytm wacht, nieustanny deficyt snu, ilość zajęć, w dużym stopniu wykluczały 

zajmowanie się czymś jeszcze. Do tego dochodziło zaangażowanie emocjonalne: pobyt na morzu tyle 

tych pozytywnych emocji wytwarzał, że przestawało ich wystarczać na przeżywanie lektury. 

Trochę się to zmieniło, gdy zacząłem pływać już jako kapitan. Wolałem wtedy sypiać w dzień (zawsze 

taki tryb życia preferowałem), większość nocy spędzałem więc z książką przy świeczce lub małej 

lampce. Długie pobyty w morzu znakomicie to ułatwiały. 

Był taki rejs, kiedy odkryłem Edwarda Stachurę. Przez dwa tygodnie zdążyłem przeczytać większość 

jego prozy (poezji nie czytuję): „Cała jaskrawość”, „Siekierezada”, „Jeden dzień”, „Falując na 

wietrze”, „Się” (bodajże „Fabula rasa” została mi na później)... „mówiłem potem Stachurą” przez kilka 

kolejnych dni. 

Od kiedy, korzystając z przywileju bycia armatorem, uprawiam żeglarstwo sportowe – „s portu do 

portu”, czasu na czytanie zrobiło się znów mniej. Na początku sezonu na jachcie ląduje jakieś 

kilkusetstronowe tomisko (ostatnio „Samobójstwo Europy – Wielka Wojna 1914-1918”), lecz czas na 

czytanie znajduję tylko przy samotnym pływaniu porannej kawie albo tuż przed snem. 

Tak to żeglowanie, życie na jachcie, nie sprzyja mojemu czytelnictwu. Zupełnie inaczej jest zimową 

porą. Żeglować możemy, jak w znanych piosenkach, tawerną, możemy planując lub wspominając, 

prowadząc internetowe dyskusje. Możemy też marząc, a temu znakomicie sprzyja dobrze dobrana 

lektura. Marynistyki w Polsce nie wydaje się zbyt wiele. W jej wyszukiwaniu życie komplikuje nam 

sukces wolnego rynku. Kiedyś w zasadzie monopolistą były dwa wydawnictwa: Morskie oraz Iskry. 

Dziś tematyką morską zajmuje się każdy, czyli „trochę nikt”, co wzbogaca ofertę ale utrudnia zdobycie 

informacji o dostępności i JAKOŚCI nowych pozycji. 

Aby nie poruszać się po śliskim gruncie nowości, zarekomenduję rzecz dawną, dla niektórych (modne 

słowo) „kultową”. To Cecila Scotta Forestera cykl powieści o Horatio Hornblowerze. 

Hornblower, wyśmienity żeglarz, całe życie cierpiący na chorobę morską. Znakomity nawigator oraz 

matematyk i gracz w wista, co pozwala mu przeżyć w okresie bezrobocia. Całkowicie pozbawiony 

słuchu muzycznego, jednak z wybitną zdolnością do języków obcych - znał francuski i hiszpański, co 

owocowało różnymi sukcesami bojowymi i... prywatnymi. Znakomity dowódca: rzutki, odważny, 

pełen inicjatywy, bezinteresowny, umiejący się zatroszczyć o swych podwładnych, a jednocześnie 

                                                 
10

 Tradycyjna piosenka żeglarska, sł. Leszek Wieleżyński,  mel. trad."Roll Along  Covered Wagon". 
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zmusić ich do maksymalnego wysiłku.. Jednocześnie pełen wątpliwości i kompleksów, nieśmiały, 

często kwestionujący we własną odwagę i umiejętności. 

W jego rodzinie nie było tradycji służby w marynarce wojennej. Ze względu na pochodzenie i brak 

powiązań rodzinnych (jego ojciec był wiejskim lekarzem) musiał sobie długo radzić samodzielnie, bez 

wykorzystywanej powszechnie przez innych kandydatów na oficerów protekcji. Mimo wszystko 

dochodzi do stopnia admiralskiego, tytułu lorda i wchodzi w rodzinę słynnego zwycięzcy spod 

Waterloo, księcia Wellingtona. 

Wszystko na tle wojny światowej toczonej przez Wielką Brytanię z „tyranem z Korsyki”, czyli 

Napoleonem – jakże inna wizja tamtych czasów, niż ta, do której jesteśmy w Polsce przyzwyczajeni. I 

od Kanału Angielskiego, po Bałtyk (także Zatokę Gdańską), po Dardanele i po Indie Zachodnie, 

Przylądek Horn i Nikaraguę. 

Jest tam wszystko: walka flot i pojedynczych okrętów, starcia lądowe, szpiegowskie rozgrywki, 

polityka, miłość, psychologia, sztormy i cisze, manewrowanie zwinnymi szkunerami i wielkimi 

pełnorejowcami... 

A na koniec pojawia się biografia Hornblowera napisana zupełnie przez innego autora. C. N. 

Parkinson, profesor ekonomii znany przede wszystkim z satyry na biurokrację („Prawo Parkinsona”) 

był także pisarzem marynistą. I napisał opowieść „Horatio Hornblower, jego życie i czasy”. Zrobił to 

tak dobrze, że pewien bardzo znany recenzent literatury morskiej napisał w „Żaglach” w 1979: „A 

myślałem, że Hornblower to postać fikcyjna”... jakieś dwa numery potem przepraszał. 

Namawiam na spędzenie zimy z Hornblowerem. Polskie wydania z lat 70 i 80 są dostępne w 

bibliotekach, antykwariatach i na portalach aukcyjnych, angielskie (czyta się łatwo) także w 

anglojęzycznych księgarniach internetowych. Poniżej komplet tytułów w kolejności chronologicznej, 

mimo, iż pierwsza powstała trylogia „Szczęśliwy powrót”, „Okręt liniowy” i „Z podniesiona banderą”. 

Tom „Vademecum” zawiera wypełnienie kilku luk w historii. A na koniec powiem, że jest jeszcze 

jedna luka, i to mogąca nas wyjątkowo zainteresować, dotycząca pobytu Hornblowera na Bałtyku w 

1812 roku. To jednak zupełnie odrębna historia. 

Cykl powieści hornblowerowskich: 

Autor C. S. Forester: 

Mr Midshipman Hornblower (Pan midszypmen Hornblower) 

Lieutenant Hornblower (Porucznik Hornblower) 

Hornblower and the "Hotspur" (Hornblower i jego okręt "Hotspur") 

Hornblower and the "Atropos" (Hornblower i jego okręt "Atropos) 

The Happy Return (Szczęśliwy powrót) 

A Ship of the Line (Okręt liniowy) 

Flying Colours (Z podniesioną banderą) 

The Commodore  (Komodor) 

Lord Hornblower (Lord Hornblower) 

Hornblower in the West Indies (Hornblower w Indiach Zachodnich) 

The Hornblower Companion (Vademecum Hornblowerowskie), zawiera też: 

Hornblower and the Crisis (Hornblower i kryzys) 

Tłumaczką całej serii wydanej w latach 70 i 80 przez Wydawnictwo Morskie jest Henryka Stępień 

Późniejsze i wcześniejsze tłumaczenia niektórych z nich uważam za dużo gorsze. 

Autor C. N. Parkinson: 

The Life and Times of Horatio Hornblower (Horatio Hornblower, jego życie i czasy tłum. Juliusz 

Kydryński 

28 listopada 2014  
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O WYŻSZOŚCI ŚW. MIKOŁAJA NAD DZIADKIEM MROZEM 

Dziś o żeglarstwie będzie niewiele, prawie nic, może korespondenci SSI coś dodadzą. Zima oszroniła 

na biało drzewa wokół Wejherowa, po południu zostaną zapalone świąteczne dekoracje, a po 

przestrzeniach galerii handlowych wędrują tłumy przerośniętych krasnali w czerwonych czapkach, 

zwanych nie wiedzieć czemu „mikołajami”. 

 

Święty Mikołaj biskup fot. ze strony parafii katedralnej Św. Mikołaja w Kaliszu 

W dzieciństwie przychodził do mnie Święty Mikołaj. Wyglądał dokładnie tak, jak ten na obrazku i w 

przedziwny sposób zawsze wiedział, kiedy i w jaki sposób byłem niegrzeczny. Nie mogłem tego pojąć: 

„On wie wszystko?!”. Zwątpienie przyszło kiedy przypadkiem odkryłem głęboko w szafie pastorał, 

rokietę i mantolet (kto wie co to?). Wyjaśnienie zagadki przyszło nadspodziewanie łatwo: podczas 

kolejnej wizyty Św. Mikołaja udało mi się zobaczyć wystające spod szaty buty. Buty mojego ojca! Mit 

pilnych wyjść ojca do pracy, akurat w ten dzień, upadł! 

Jakoś mniej więcej w tym samym czasie pojawił się Dziadek Mróz. Dziś wiem, że była to świadoma 

gra komunistów. Zawłaszczano ludowe i katolickie tradycje, przezywając je po swojemu. Różne śluby 

cywilne (obowiązkowe), uroczyste nadania imienia, pasowania na ucznia – przejmowano powszechną 

obyczajowość, usiłując nadać jej świecki i klasowy charakter. Tak też, w miejsce świętego Mikołaja, 

pojawił się Dziadek Mróz. 

Spotkałem go na noworocznym balu dla dzieci pracowników DBOR (Dyrekcja Budowy Osiedli 

Robotniczych – instytucja zarządzająca budową Nowej Huty). Była to właściwie jedyna okazja w roku 

do takiej gromadnej zabawy, więc rodzice postanowili dać mi tę szansę. I w trakcie zabawy pojawił się 

siwobrody facet w czerwonym płaszczu i czapce, którego przedstawiono jako Dziadka Mroza. Worek 

miał podobny do mikołajowego, wypełniony paczkami przygotowanymi dla dzieciaków z funduszu 

socjalnego, lecz pozbawiony biskupiej tiary, respektu nie budził. 



49 

Gwoli ścisłości trzeba wspomnieć o jeszcze jednej postaci, która wciska się w to towarzystwo. To 

Gwiazdor. Popularny w Wielkopolsce i na Pomorzu, który w Wigilię Bożego Narodzenia rozdawał 

prezenty, a niegrzeczne dzieci chłostał rózgą. W galicyjskiej tradycji rolę tę wypełniał Aniołek 

przynoszący prezenty (i rózgi!) pod choinkę. Wobec unifikacji obyczajów w różnych regionach Polski 

i medialnej ofensywy krasnali w czerwonych czapkach, Gwiazdor coraz bardziej zlewa się z 

„Mikołajem”. 

A kim był Święty Mikołaj? Urodzony się w Patras w Grecji ok. 270 roku jako jedyne dziecko bogatych 

rodziców. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę 

bliźnich. Po śmierci rodziców chętnie dzielił się z potrzebującymi odziedziczonym majątkiem. 

Wybrany przez wiernych – tak to się wtedy odbywało - na biskupa miasta Miry podbił serca wiernych 

pobożnością i gorliwością pasterską, a także troską o ich codzienne potrzeby materialne. 

Cuda, które miał czynić, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz Konstantyn Wielki 

skazał trzech młodzieńców na karę śmierci za jakieś wykroczenie, Św. Mikołaj udał się osobiście do 

Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. Kiedy indziej miał swoją modlitwą 

uratować rybaków od niechybnego utonięcia w czasie gwałtownej burzy. W czasie zarazy usługiwał 

chorym z narażeniem własnego życia. Podanie głosi, że Św. Mikołaj wskrzesił trzech ludzi, 

zamordowanych w złości przez hotelarza za to, że mu nie mogli wypłacić należności. 

Najstarsze ślady kultu Św. Mikołaja napotykamy w wieku VI, kiedy to cesarz Justynian wystawił 

Świętemu w Konstantynopolu jedną z najwspanialszych bazylik. Z czasem kult świętego rozszerzał się. 

W samym Rzymie liczba kościołów Św. Mikołaja doszła do kilkunastu! W Polsce kult Świętego 

Mikołaja był i jest bardzo popularny. Do dziś pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów. 

O jego dzisiejszej popularności świadczy właśnie zwyczaj przebierania się za Św. Mikołaja i 

rozdawania dzieciom prezentów. 

Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; oraz bednarzy, 

cukierników, dzieci, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, sędziów, 

studentów, więźniów, podróżnych, kupców, flisaków, marynarzy, rybaków i żeglarzy. 

Kult Świętego Mikołaja trwa już półtora tysiąca lat, a tymczasem Dziadek Mróz dostał na imię Mikołaj 

i biega w formie krasnala po galeriach handlowych od Rovaniemi po Kapsztad i od Los Angeles po 

Pekin przy wszechobecnych dźwiękach „Last Christmas”. Tak to globalizacja i komercja pokonały to, 

z czym przegrał komunizm. 

6 grudnia 2014 
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20 O SMUTNYCH ROCZNICACH ZIMOWYCH 

13 grudnia... data, która wielu Polakom, choć nie wszystkim, kojarzy się jak najgorzej. Dla mnie 

zaczęło się w roku 1970, niesławną decyzją o totalnej „regulacji” cen, która doprowadziła do 

„Wydarzeń Grudniowych”. Dla gdynian kulminacją ich był „Czarny Czwartek” 17 grudnia, kiedy to 

strzelano do nas na ulicach. Do nas idących do pracy na telewizyjne wezwanie wicepremiera. Do nas 

udających się na uczelnie, wracających ze szkoły. 

Pamięć tego dnia w Gdyni to dwa pomniki, nazwy ulic i placów, świetny film i groby na cmentarzach, 

groby których przez długie lata nie wolno było oznaczyć prawdziwymi danymi zmarłych. Jest też 

ballada o „Janku Wiśniewskim”, który padł. Padł też tego dnia, wracający ze szkoły, żeglarz i harcerz 

Staszek Sieradzan 

 

Tu spoczywa Staszek Sieradzan – gdyński cmentarz Witomino fot.A.Remiszewski 

Bardziej dziś pamiętany jest rok 1981, budzi też więcej sporów, niestety dzień ten bywa też 

wykorzystywany przez politykierów, co moim zdaniem uwłacza pamięci ofiar tamtych dni, nie mniej, 

niż długotrwałość i niejednoznaczność postępowań sądowych wobec winnych. 

Mało kto z żeglarzy pamięta inne zdarzenie z grudnia 1981. 

W wodach Morza Śródziemnego na zachód od Korsyki na przybliżonej pozycji nawigacyjnej 

41°55′06″N 7°28′07″E zatonął wtedy szkuner „Zew Morza”. „Zew” powstawał na raty: kadłub 

zbudowany w 1943 w stoczni w Dziwnowie, porzucony w 1945. Odbudowany, podobnie jak niemal 

bliźniaczy „Janek Krasicki”, na bazie niewykończonego projektu szkolnej jednostki Marine – 

Hitlerjugend. Wykończony i ponownie wodowany w 1949. Drewniany dwumasztowy szkuner gaflowy 

(wyporność 140 ton, powierzchnia żagli 365 m
2
, długość 31,3 m, szerokość 6,5 m, zanurzenie 3,4 m, 

załoga stała 3 osoby i 24 żeglarzy), służył w PCWM, potem u armatorów rybackich, ostatecznie w 

1966 roku trafia do Ośrodka Żeglarskiego w Trzebieży. „Zew Morza” stał się flagową jednostką 

Ośrodka, a następnie po jego przejęciu przez PZŻ, całego Związku. 

Przez te lata ciężko pracował szkoląc młodzież, aż wreszcie zasłużył na kapitalny remont. Po tym 

remoncie zaczął się najbujniejszy okres dla żaglowca. W latach 1973-74 „Zew Morza” pod 

dowództwem kpt. Zdzisława Michalskiego opłynął świat. Powstała z tego rejsu relacja książkowa (Z. 

Michalski, „Oceany i pasaty”, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1976, seria: Sławni żeglarze) oraz 
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Miniatura Morska. Potem były jeszcze dwie wyprawy przez Atlantyk i wreszcie feralny rejs dookoła 

Europy. 

12 grudnia 1981 siła wiatru rosła systematycznie, osiągając nawet 9 stopni Beauforta i przede 

wszystkim, powodując wysoką i bardzo stromą falę. Taka fala jest charakterystyczna dla tego rejonu 

Morza Śródziemnego, szczególnie zimą. Przekonała się o tym między innymi załoga polskiego 

masowca „Wrocław II”, który zatonął kilka lat wcześniej. 

W tym czasie jacht sztormował bez żagli, idąc tylko na silniku! Około godz. 1015 sternik 

poinformował oficera wachtowego o zauważeniu dużej fali. Po około 30 s fala uderzyła w lewą burtę, 

jacht przechylił się na prawą burtę pod kątem 45-70°, po czym uderzyła druga fala. Jacht zaczął 

pochylać się na prawą burtę do około 90°, nie powracając do stanu poprzedniego. Kapitan wybiegł ze 

swojej kabiny do nawigacyjnej usiłując bez rezultatu włączyć radiostację -maszt i antena były już 

zanurzone w wodzie, która zaczęła wlewać się także do wnętrza jachtu. 

Opuszczono dwie tratwy., do których weszli wszyscy załoganci. Jacht przechylony na prawą burtę 

zanurzał się dziobem w wodzie, idąc masztami w dół i zatonął około godz. 1025. 

Wystrzelono czerwone rakiety, a następne około godz. 1800, po zauważeniu świateł masztowych 

statku. Między godz. 20.30, a 22.30 statek francuski „Ville De Dunkerqe”, który zauważył rakiety, 

podjął rozbitków z obu tratw. W dniu 15 grudnia statek ten przybył do Pireusu, skąd rozbitkowie drogą 

lotniczą powrócili do kraju. 

Tyle suchy opis. W kraju, odciętym w tym czasie od łączności ze światem oraz praktycznie 

pozbawionym możliwości korzystania z telefonów i z cenzurowaną korespondencją, rozpoczęły krążyć 

plotki. Twierdzono, że „urwał się balast”, że „wyskoczyła dziura w dnie”, że w miejsce balastu 

wewnętrznego załadowany był przemyt, po usunięciu którego nie przywrócono balastu. Komentowano 

rzekome zachowania załogi i armatora, sposób prowadzenia jachtu, wybraną metodę sztormowania, a 

nawet snuto teorie o sfingowaniu wypadku. 

Dziś nikt nie dojdzie pełnej prawdy. Kilka lat po szczęśliwie (bez ofiar) zakończonej tragedii Izba 

Morska kilka lat później napisała tak, chyba rozstrzygając podstawowe kwestie (skróty moje): 

A. Przyczyny zatonięcia s/y „Zew Morza” wskutek przewrócenia się i napływu wody do wnętrza 

kadłuba ...... nie dało się ustalić. 

B. Na wypadek miały wpływ zagrażające bezpieczeństwu jachtu: 

1) postępowanie kapitana jachtu, który..... nie znając stateczności jachtu (przy braku aktualnej 

informacji o stateczności, bez wyjaśnienia przyczyny stałego przechyłu) i nie prowadząc go osobiście, 

polecił sztormować bez żagli i bez posłużenia się silnikiem, co zmniejszyło zdolność manewrową jachtu, 

naraziło go na przyjmowanie z burty dynamicznych uderzeń fal, zalewanie pokładu i uniemożliwiło 

wyjście ze strefy rezonansu, 

2) czynniki pogarszające stateczność jachtu, którymi były stały przechył na prawą burtę, zmniejszenie 

masy balastu wewnętrznego, oddziaływanie swobodnych powierzchni cieczy wskutek pozostawania 

wody w zęzach i zbiornikach oraz nie dające się wykluczyć urwanie wewnętrznego balastu stałego. 

C. Zachowanie członków załogi jachtu po wypadku nic nasuwa zastrzeżeń. 

D. Stwierdza się uchybienia zagrażające bezpieczeństwu żeglugi w postępowaniu: 

1) Polskiego Rejestru Statków, który wystawił zaświadczenie klasyfikacyjne dla jachtu o 

nieograniczonym rejonie żeglugi, bez znajomości aktualnej jego stateczności, oraz nie sprawdził stanu 

technicznego sworzni mocujących stały balast zewnętrzny, 

2) Urzędu Morskiego w Szczecinie, który wydał kartę bezpieczeństwa dla jachtu nie spełniającego 

wymagań technicznego stanu bezpieczeństwa w zakresie stateczności, 

3) armatora jachtu ...... który nie wykazał dostatecznej dbałości o bezpieczeństwo jachtu dopuszczając 

go do żeglugi bez znajomości jego stateczności. 
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„Zew Morza” – zdjęcie ze strony www.bialoczerwona.org 

Jak to podsumować jednym słowem? Bylejakość!  

A z odszkodowania zbudowano kilka lat później kadłub stalowego żaglowiec „Zew Morza II” projektu 

Ryszarda Langera. Niestety wykończony w bólach, trafił on na szczyt, a raczej na dno kryzysu w 

Polsce i szybko, zapewne z powodu niezdolności spłacenia kosztów budowy, został sprzedany za 

granicę, bodajże do Japonii. 

13 grudnia 2014  
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21 O ZWYKŁYM WRZEŚNIU 

Był wrzesień ze czterdzieści lat temu. Pierwszą i drugą wizytę u pewnej dziewczyny, która potem 

została, i nadal jest, moją żoną, przedzielił zwykły bałtycki rejs, który jednak wyjątkowo miło 

wspominam. Trafiłem na niego „z łapanki”. To były takie czasy, że nawet nieduży jacht po Bałtyku 

musiał prowadzić co najmniej jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej, a w załodze musieli być oficerowie 

legitymujący się stopniami „sterników jachtowych z pełnymi uprawnieniami”, zaś I oficer musiał być 

jachtowym sternikiem morskim. „Morskich” było zawsze za mało, więc w sytuacji, kiedy nie było 

szansy uzyskania podpisu władzy żeglarskiej (tak! było takie coś!) na liście załogi, sternik morski mógł 

dyktować warunki. Oznaczało to pływanie za darmo, czyli na koszt organizatora lub pozostałych 

członków załogi. Korzystałem z tego, opłacając zazwyczaj wyłącznie udział własny w kosztach 

wyżywienia. 

 

Bliźniak tamtego „Opala” źródło: http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=2066 

Tak było i tym razem. Jachtem był „Opal” z pierwszej generacji. Drewniany jol, o smukłej rufie z 

niewielką pawężą, niskiej wolnej burcie, za to wysokiej i długiej nadbudówce, przy której wygodnie i 

bezpiecznie chodziło się po pokładzie. Silnik oczywiście nie działał, brakowało prądu, ale ogólnie jacht 

był w niezłym stanie. Co był najważniejsze niemal szczelny. 

Rejs zaczął się nieprzyjemną, krótką i stromą falą. Kuk zaczął od występu: wysmażył znakomite 

schabowe, lecz nie zdobył uznania. Do obiadu siadło ze cztery osoby, lecz kończyliśmy go we dwójkę 

– konsumując po trzy kotlety. Kilkanaście godzin później, sponiewierany przez morze, wysiadł II 

oficer. 

Zostało nas na jachcie szóstka, co spowodowało niekonwencjonalny układ wacht: trzech załogantów w 

klasycznym systemie czterogodzinnym i dwóch oficerów w stałych sześciogodzinnych wachtach. Po 

wyjściu z Władysławowa okazało się, że kapitan zaszył się w swej koi z książkami i lekami, 

pozostawiając mi troskę o cały jacht. A mi w to graj! 

Wiedziałem, że to on ponosi odpowiedzialność, że monitoruje sytuację, że jest w odwodzie, a 

równocześnie mogłem decydować o trasie, doborze żagli, rytmie pracy na jachcie, jak prowadzący. 

Wrzesień był sztormowy, przy czym ciepły i słoneczny. Szybko odkryłem, że nie budząc wachtowych 

(ciągle zmęczonych i niewyspanych), mogę mieć dwie, cztery, a nawet sześć godzin „samotnej 

żeglugi”. Oczywiście zmusiło mnie to eksperymentów, po niedługim czasie okazało się, że jacht można 

ustawić samosterownie i wystarczy zwykłe przywiązanie rumpla krawatem, by szedł, mimo wysokiej 

fali, stałym kursem całymi godzinami. Dało to niespodziewany efekt: Gdy sterowali członkowie załogi, 
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jacht ginął w bryzgach, które wciskały się w każdy zakamarek sztormiaków i wlewały do wnętrza przy 

każdym uchyleniu suwklapy. Przejęcie steru przeze mnie oznaczało spore chwile wytchnienia, jednak 

raz na kilkanaście minut następował na pokładzie istny potop. Gdy jacht szedł samodzielnie, pokład 

zaczynał wysychać! Tak to się okazało po raz kolejny, że porządnemu jachtowi wystarczy nie 

przeszkadzać. 

Po kilku dniach pływania zygzakiem po Bałtyku pozycja (określana według zliczenia) była dalece 

wątpliwa. Jacht chodząc samosterownie szedł za wiatrem, a nie ustalonym kursem, zaś gdy ster 

znajdował się w rękach załogantów, jakość sterowania na wysokiej fali pozostawiała dużo do życzenia. 

Pomiar prędkości oraz określanie dryfu były delikatnie mówiąc mało precyzyjne. Tego dnia po 

południu płynęliśmy pełnym wiatrem na południe, ku wybrzeżom Sambii. 

Dziś jest to wybrzeże Rosji, kraju do niedawna uważanego za „dążący do Zachodu”. Wtedy był to 

Związek Radziecki ze wszystkimi tego konsekwencjami. Na północno-zachodnim cyplu Sambii, 

zwanym Mys Taran, jest latarnia morska Majak. Wyliczyłem sobie, że zaczniemy się do niej zbliżać o 

zmroku i wtedy - „jak się ściemni, to się wyjaśni” – będzie okazja do zrobienia kolejnych namiarów i 

określenia pozycji. Zasięg latarni był, o ile pamiętam, ponad dwudziestomilowy. Wysokość światła nad 

wodą sięgała chyba 65 metrów. „Dobra nasza, będzie można jechać wzdłuż granicy wód 

terytorialnych, przy doskonałej widoczności namiary będą bułką z masłem. Załoganci sobie poćwiczą” 

– cieszyłem się. Niedługo. Późnym popołudniem gdzieś z lewej pojawił się kuter rakietowy typu 

„Osa”. 

Rutynowy salut banderą ale okręt podchodzi bliżej i zwalnia. – „Uchaditie!” – krzyczą. (takich cudów 

jak UKF-ki wtedy nie bywało na jachtach). - „Paczemu?” – przecież jesteśmy jeszcze poza wodami 

terytorialnymi, a i na tych wodach mamy prawo przepływać. Marynarz na mostku pokazuje „kałacha” 

– „Strielat budiem!” 

To kończy próby dyskusji o prawie morskim. Kręcimy w prawo i bajdewindem odchodzimy na zachód, 

w kierunku Rozewia. Plany określenia pozycji szlag trafił. 

Nie! Jednak nie. W kilkanaście minut po rozstaniu z „sojusznikiem”, wciąż obserwując go za rufą, 

gdzie pozostał, nagle widzę światło. Liczę sekundy. Tak, zapaliła się latarnia Majak. I wtedy 

przychodzi pomysł – szybka kontrola w „Spisie Świateł” zasięgu oraz wysokości światła - zaraz, na 

jakiej wysokości ja się znajduję? – po chwili już wiem w jakiej odległości powinniśmy być w chwili, 

gdy przestanie ono być widoczne. Problem w tym, że trzeba wykonać także namiar kompasowy, a 

kompas jest zbyt nisko umieszczony, by dało się to uczynić prosto za rufę. Usadzam się więc na 

dziobie i obserwuję lampę poprzez maszty. Jakiś czas potem światło ginie. Sternik odczytuje, na jakim 

kursie leży jacht. Kreślę na mapie okrąg i prostą, mamy pozycję z namiaru całym kadłubem i 

odległości. Następnego wieczora obserwujemy paradę latarni w Helu, Górze Szwedów i Jastarni, by 

nad ranem wejść do Władysławowa. 

I tak to się znów okazało, że niekonwencjonalne sposoby określania pozycji są skuteczne. 

20 grudnia 2014 
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22 O SOLI MORZA 

Dziś znów o czytaniu. Co prawda kilka tygodni temu zarekomendowałem aż dwanaście tomów lektury 

sprzed lat i mogłoby wydawać się to dość na całą zimę, ale pozwolę sobie namawiać do twórczości 

jeszcze jednego autora. To Edouard Peisson, francuski marynista, który tworzył w pierwszej połowie 

XX wieku, znany m. in. z „Podróży Edgara”, „Orła morskiego” i „Szlaków Ablaadów”. Dziś 

wspominam dla Was dylogię: „Kapitanowie linii nowojorskiej” i „Sól morza”. Można właściwie 

mówić o trylogii, bo o wydarzeniach chronologicznie wcześniejszych opowiada jeszcze „Mroczny 

kurs”, lecz związek między tą powieścią (mimo, iż pojawiają się w niej niektóre z tych samych 

postaci), a dylogią jest dość luźny. 

„Kapitanowie linii nowojorskiej” to opowiedziana od końca historia zatonięcia pasażerskiego parowca 

„Canope”, którego armator nabył ze względu, iż „miał trzy kominy i dobrze się prezentował”. Statek, 

idąc bezskutecznie na pomoc innemu frachtowcowi, tonie w sztormie właściwie nieuszkodzony. 

 

Eduard Peisson „Kapitanowie linii nowojorskiej”, „Sól morza”, przełożył Tadeusz Borysiewicz, 

Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1971 

„Sól morza” to śledztwo w sprawie katastrofy, która przyniosła setki ofiar. Dokładnie, to rozmowa 

przewodniczącego komisji, sędziwego, emerytowanego kapitana, z kapitanem „Canope”. Nie będę 

zdradzał szczegółów, odrobina napięcia należy się czytelnikom. 

Tym razem lektura nie ma nic wspólnego z żaglami i żeglarstwem wprost. Raz tylko, wychowany na 

żaglowcach oficer melduje kapitanowi: „Parowiec prawym halsem, trzydzieści stopni z lewej”, czy 

jakoś podobnie. Jest jednak morze. Morze wszechmocne, niepytające o zdanie człowieka, obojętne jak 

ważną figurą by nie był. Są ludzie morza, kapitanowie prowadzący swe statki na linii nowojorskiej 

przez całe zawodowe życie. 
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„Cap Trafalgar” - Podobnie mógł wyglądać „Canope” 

Ja znalazłem tam dla siebie coś innego, co mnie zafascynowało przy pierwszym czytaniu czterdzieści 

kilka lat temu. To analiza przyczyny katastrofy. Nie przyczyny! Łańcucha przyczyn! Tak się złożyło, 

że później, wiele razy analizując różne mniej lub bardziej tragiczne wydarzenia, przekonywałem się, iż 

doprowadzały do nich sekwencje kolejnych zdarzeń. Żadne z nich samo przez się do katastrofy nie 

prowadziło. Gdyby którekolwiek, choćby jedno jedyne, nie miało miejsca, katastrofa by nie nastąpiła. 

Ale pełny ciąg wydarzeń prowadził nieuchronnie do tragedii. 

Oczywiście nie ma tu żadnego determinizmu. Opisanie takiego ciągu przyczynowo-skutkowego nie 

może zmierzać zazwyczaj do stwierdzenia braku jakichkolwiek winnych. Zawsze lub niemal zawsze 

poszczególne ogniwa powstają za przyczyną lub z winy ludzi. Z powodu ich działań lub zaniechań. 

Czasem z powodu psychologicznie uwarunkowanych fobii lub nieumyślnie popełnionych błędów. 

Zadaniem takiej komisji, jak opisana w „Soli morza”, jest poznać komplet przyczyn zdarzenia, 

wszystkich uwarunkowań. Tylko to umożliwia dokonanie postępu technicznego, edukacyjnego lub 

organizacyjnego, który może zapobiec powtórzeniu się katastrofy. Powinno to być wykonane w sposób 

maksymalnie niezawisły i obiektywny. W powieści chyba tak właśnie jest. I chyba do nieszczęsnego 

kapitana „Canope” dociera na koniec, że opinia komisji jest głęboko uzasadniona. 

Doświadczenie życiowe wielu z nas mówi, że bywa czasem inaczej. Przykłady całkiem niedawne 

pokazują, że dojście do prawdy bywa niełatwe, a wnioski kontrowersyjne. A już zupełnie 

obezwładniające mogą być zalecenia nakazujące dla uniknięcia wypadków wyposażanie statków 

(jachtów) w dodatkowe dokumenty. Ciekawe, czy w opisywanych przez Peissona czasach, a sto lat 

minęło, było tak samo?! 

Dobrych wiatrów w Nowym Roku! 

25 grudnia 2014 
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23 O TYM, JAK CORAZ MNIEJ „UMIERAMY” 

Jest takie francuskie powiedzenie: „Wyjechać, to jak trochę umrzeć”. (Inna rzecz, że francuszczyzna 

zdaje się lubować w takich śmiertelnych porównaniach - wszak orgazm u nich bywa podobno zwany: 

„la petite mort”). Na żeglarskiej stronie jednak wypada skoncentrować się na żeglarstwie. 

Trafność powiedzenia staje się zaskakująco dobitna, gdy uświadomimy sobie sytuację dawnych 

żeglarzy wychodzących w dłuższe rejsy. Erudyta sięgnie do Odyseusza, który opuściwszy dom 

rodzinny na dwadzieścia lat umarł dla świata swoich bliskich. Co tam Odys, każdy, kto odbijał od 

brzegu znikał. I trudno było liczyć na jakieś w miarę regularne i pewne wiadomości od niego. W miarę 

rozwoju państw powstawała coraz sprawniejsza łączność umożliwiająca przekazanie wiadomości 

wzdłuż wybrzeży Morza Śródziemnego, a potem wokół Europy i poprzez nią. Ciągle jednak taka 

łączność była dla wybranych: władców i ich generałów oraz kupców. 

Potem Europejczycy wyszli na oceany. Wikingowie, Portugalczycy… Najłatwiej przywołać przykład 

pierwszej wyprawy Kolumba: sam odkrywca i załogi jego statków „znikli” ze świata na siedem i pół 

miesiąca. Tak, pamiętamy, że Kolumb płynął odkrywać Nowy Świat podobnie jak inni wielcy z XV i 

XVI wieku. Nadeszła jednak epoka, kiedy co prawda odkrycia nadal trwały, lecz przeniosły się na 

peryferie globu i swoisty margines żeglugi. 

Żegluga oceaniczna stała się komunikacją. I tu, mimo ogromnego jej wzrostu, postępu naukowego i 

technicznego, nadal wyjście w oceaniczny rejs oznaczało wielomiesięczny brak kontaktu z bliskimi, a 

czasem i przełożonymi. Tak, mocarstwa morskie miały system przekazywania poczty. Dotyczyło to nie 

tylko państw! Wielkie organizacje handlowe, jak choćby kompanie wschodnioindyjskie – przede 

wszystkim brytyjska, lecz i francuska i holenderska - biły zapewne na głowę sprawnością aparaty 

państwowe nawet największych potęg europejskich. 

Nie zmieniało się to przez stulecia. Pamiętać trzeba, że ogromna większość marynarzy była 

niepiśmienna, więc poczta, nawet jeśli działała, mogła posłużyć tylko nielicznym. W 

rekomendowanym przeze mnie „cyklu hornblowerowskim” wielokrotnie pojawiają się sceny 

przekazywania poczty z i na okręty wojenne. Horatio Hornblower, obok rozkazów, otrzymuje 

sentymentalne listy od żony, obok służbowych sprawozdań wysyła do niej pełne wypracowanej 

czułości listy. Taki list mógł wędrować tygodniami lub miesiącami… 

Pojawiły się parowce, a z nimi rozkłady jazdy. Wcześniej mawiało się, że „indianin przyjdzie zapewne 

w końcu listopada”, teraz statek miał przybywać na przykład dwa razy w miesiącu, a potem nawet 

dokładnie we wtorek. 

Wynaleziono telegraf. Łączność, nadal nie dla każdego, zaczęła się mierzyć dniami zamiast miesięcy. I 

w tym momencie pojawia się żeglarstwo we współczesnym rozumieniu „sportowym”, czy też 

„rekreacyjnym”. Uczonym kiedyś historii żeglarstwa nasuwają się na myśl nazwiska Crenstona, 

Johnsona, Blackburna, Gilboya i przede wszystkim Slocuma. 

Znów okazało się, że wypłynąć, to zniknąć ze swojego świata, zerwać łączność na wiele tygodni albo 

miesięcy. Wiadomości do bliskich docierały poprzez pocztę wysyłaną z odległych portów po kolejnych 

wielu tygodniach, lakoniczne telegramy po dniach. Żeglarz zamykał się w swoim własnym świecie, 

pozbawiony kontaktu ze światem innych ludzi. 

Spotkanie ze statkiem stawało się w tej sytuacji wielkim wydarzeniem, nie tylko zresztą dla żeglarzy, 

często i dla załóg statków. Swoisty ceremoniał obejmował przekazanie na statek informacji dla rodzin 

do nadania przez radio albo wysłania z najbliższego portu. Statek na ogół mógł służyć jachtowi 

pozycją, która bywała zazwyczaj o niebo dokładniejsza. Tu nasuwa się na myśl Bernard Moitessier, 

który podawania wiadomości na statki wymyślił sobie zastosowanie procy! 

Nieco podobnie bywało w polskim żeglarstwie. W przypadku rejsów oceanicznych, czy wypraw 

polarnych, rzecz była oczywista. Najdobitniejszym przykładem jest 167-dniowy przelot Leonida Teligi 

z Pacyfiku do Dakaru, podczas którego miało miejsce bodajże jedno spotkanie ze statkiem. 
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Transatlantycki rejs „Komodora” to dwie wiadomości, które nadeszły za pośrednictwem sowieckiego 

statku i patrolowca amerykańskiego Coast Guardu. 

Dla polskich żeglarzy ograniczenie łączności miało jeszcze inny wymiar. Oczywistym odruchem w 

odległym porcie, po wielu dniach rejsu powinna być wizyta w pierwszej z brzegu budce telefonicznej. 

Przynajmniej od momentu, kiedy łączność telefoniczna zaczęła być już automatyczna, wystarczyło 

wykręcić kierunkowy 48, zamiast prosić o połączenie telefonistkę centrali. Cóż z tego, kiedy telefon w 

mieszkaniach prywatnych był w Polsce rzadkością, można było przekazać wiadomość poprzez rodziny 

tych z załogi, u których taki luksus posiadano. Tu pojawiała się jeszcze jedna bariera: polski załogant 

mógł legalnie nabyć od państwa i wywieźć za granicę bodajże 5, czy 10 dolarów. W tej sytuacji 

wydanie dolara czy dwóch na rozmowę telefoniczną było odbierane, jako rozrzutność. 

Polak potrafi. Kiedy już rejsy zagraniczne były bardziej rozpowszechnione, spotkałem się z 

„racjonalizatorem”, który zaopatrzył się przed rejsem w coś, co nazwał „wędką”. Były to dwie blaszki 

o średnicy monety 50 – fenigowej (niemieckie 50 groszy), sklejone razem, a między nimi 

kilkunastocentymetrowy kawałek juzingu. Taka spreparowana „moneta” dawała się wrzucić do 

automatu telefonicznego, ale nie wpadała do kasety – można było rozmawiać markując dorzucanie 

kolejnych monet, a potem wyjąć i zabrać „wędkę”. O ile oczywiście juzing się nie zerwał. 

Obok automatów telefonicznych podstawową metodą łączności była poczta. Znaczki na listy i kartki 

pocztowe kosztowały jednak podobnie astronomicznie dużo, jak rozmowy telefoniczne. I tu żeglarzom 

na pomoc przyszła Ogólnoświatowa Unia Pocztowa. Pod koniec XIX wieku dostrzeżono tam problem 

poczty oddawanej ze statku w morzu, a fizycznie wysyłanej z innego kraju, niż bandera statku 

nadającego. Doprowadziło to do wprowadzenia do Konwencji członków Ogólnoświatowej Unii 

Pocztowej prawa do opłacania przesyłek listowych znaczkami kraju, pod którego banderą pływa statek, 

ale wyłącznie podczas pobytu na pełnym morzu, na wodach międzynarodowych Pojawiły się 

prostokątne stemple odciskane na przesyłkach nadawanych na pokładzie statku. Przyjęły się 

międzynarodowe oznaczenia na stemplach: PAQUEBOT, POSTED AT SEA oraz HIGH SEA MAIL. 

Ten przepis zaczął działać interpretowany na korzyć żeglarzy, że urzędy pocztowe różnych krajów 

akceptowały listy opieczętowane stemplami wrzucone do skrzynek na lądzie, mimo, iż nie zostały one 

nadane na morzu. Zasada jest prosta: na kopercie naklejamy polskie znaczki w takim nominale, 

jakbyśmy wysyłali list z Polski do tego kraju. 

 

Stempel jednego z polskich jachtów –znaleziony w Internecie 
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Ostemplowana koperta –znalezione w Internecie 

Niestety, tu znów „Polak potrafi” – spotykało się (czy jeszcze się spotyka?) korespondencję 

ofrankowaną polskimi znaczkami o najniższym nominale, czyli wielokrotnie taniej, niż w polskiej 

taryfie. Nawet nie chce mi się tego komentować. 

Dziś rola „poczty morskiej” stała się hobbystyczna, taryfy pocztowe się wyrównały i bariera finansowa 

stała się nieistotna. Rola tradycyjnej poczty też została zredukowana do hobbystycznej lub 

kurtuazyjnej. 

W XXI wieku pojawiły się powszechnie telefony komórkowe, z których połączenia są finansowo 

dostępne niemal w każdym kraju. Co najwyżej wymaga to umiejętności pokombinowania z 

roamingiem albo nabycia karty lokalnego operatora. 

To był jednak początek. Rozwój Internetu, bezpłatne lub relatywnie tanie WiFi w portach i 

powszechnie dostępna łączność satelitarna umożliwiły najpierw bieżące wysyłanie w obie strony 

korespondencji, potem także zdalne wspomaganie w prowadzeniu jachtu (routerzy, meteorologowie, 

lekarze), a wreszcie obustronne transmisje audio-wideo on-line, w czasie rzeczywistym. 

I tak pierwsze z cytowanych na wstępie powiedzeń stało się niemal bezprzedmiotowe. Czy żeglarstwo 

stało się przez to lepsze? A może gorsze? Chyba tak stawiane pytanie nie ma sensu. Ono jest po prostu 

inne! Mogę podać tylko jeden dowód na pogorszenie sytuacji. Kiedy permanentna łączność z jakiegoś 

powodu nagle się urywa, tak jak to miało miejsce w pierwszym rejsie Tomasza Cichockiego, ci co 

pozostali na lądzie mają dużo wyższy poziom stresu i zwyczajnych obaw. 

O tym, że tak naprawdę niewiele się zmieniło, napiszę innym razem. 

10 stycznia 2015 
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24 COLONEL O WYŻSZOŚCI TOPORKA NAD BRZYTWĄ 

Przez tysiąclecia morze było domeną mężczyzn. W XX wieku, podobnie jak w mnóstwie innych 

dziedzin życia, na morze wdarły się kobiety. Najpierw w żeglarstwo, potem także do marynarki 

handlowej, a na koniec także do flot wojennych. Obok słusznego wyrównania praw, spowodowało to 

nieprzewidziane problemy dla męskiego świata. 

Można strawestować znane przysłowie i powiedzieć „Kobieta łagodzi obyczaje”. Co rozsądniejsi 

żeglarze potrafią docenić położoną na stole w mesie czystą serwetę, porządnie podane posiłki, umyte 

naczynia i sklarowany kambuz. W czysto męskich załogach bywa z tym różnie, obecność dam 

najczęściej zaprowadza w tym względzie normalność. Tak panowie: normalność! 

Czasem zresztą ta normalność staje się dużo dalej posunięta. Pamiętam wrażenie, jakie wywarła na 

mnie gospodyni na sąsiadującym z „Tequilą” jachcie z Pucka, która po zakończeniu manewrów 

portowych wystawiła do kokpitu dwie doniczki z kwiatami. Zaimponowała mi. Sam bym się tak daleko 

nie posunął ale zrozumiałem: jacht na czas wspólnego z małżonkiem rejsu staje się mieszkaniem 

rodziny. 

Podobne, oprócz mycia naczyń, różnice między częścią(!) mężczyzn, a większością pań, zachodzą 

także w sferze językowej i w sferze dbania o siebie. 

W moim pierwszym pełnomorskim rejsie I oficerem był znakomity i doświadczony żeglarz z Półwyspu 

Helskiego. W wachcie miał dwójkę harcerzy, Magdę i Michała, których ćwiczył niemiłosiernie. 

Doskonalenie umiejętności wiązania węzłów, klarowania lin, pracy cumami i odbijaczami, w czasach, 

gdy wszystkie manewry wykonywało się na żaglach i to niezależnie od warunków, było oczywistą 

koniecznością. Wszyscy to uznawaliśmy, także sami zainteresowani, których stanowiska manewrowe 

były najbardziej odpowiedzialne, bo na dziobie. Magda rewanżowała mu się jednak, usiłując 

wyegzekwować używanie mniej grubego języka: - „Jak chcesz kląć, to klnij po francusku” – mówiła. – 

„Nie umiem po francusku” – „To w innym języku, byle nie po polsku”. I wielkie było jej zaskoczenie, 

gdy Olek zaprezentował całe swe możliwości w kaszubszczyźnie. Nie już jednak poradzić nie mogła. 

Po „klęsce językowej” Magda znalazła nowy temat: golenie. Przed pół wiekiem golenie dla nas było 

znacznie większym problemem, niż dziś. Pamiętam z dzieciństwa szerokie skórzane pasy wiszące pod 

lustrami w razurach (kto wie, co to?). Niektórzy panowie przychodzili na golenie, fryzjer mydlił im 

twarz pędzlem, potem otwierał brzytwę, ostrzył ją o ten pas i rozmawiając o wyniku Górnika 

Rydułtowy z Walką Makoszowy albo Hutnika z Polonią, golił starannie i z namaszczeniem. Użycie 

brzytwy było całą sztuką. Z racji charakteru narzędzia i skomplikowania procedury, jej zastosowanie w 

rejsach morskich było, delikatnie mówiąc, utrudnione. Stąd, a nie tylko z pozowania na wilków 

morskich, wzięły się „zejmańskie brody”. Jednak prawdziwym dżentelmenom trudności nie 

przeszkadzały. Pamiętam opowieści o kapitanie Władysławie Tsaky-Pallavicinim, który golił się w 

ówczesnych spartańskich warunkach na morzu, i to niezależnie od pogody. 

Potem pojawiły się maszynki na żyletki. Dostępne w handlu żyletki „Rawa Lux” i „Ekstra Łódź” były 

przekleństwem, tępiły się błyskawicznie (licencyjne „Polsilvery” pojawiły się dopiero w latach 70.), 

konieczność użycia pędzla nadal zniechęcała do golenia. 

 

Z brodą i bez brody  -Leonid Teliga w samotnym rejsie 
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Oczywiście w tamtym rejsie, „my maryniarze” nie byliśmy skłonni golić się zbyt często. U 

osiemnastolatków włosów na twarzach wiele nie było, lecz „Pan Pierwszy”, starszy o te dwa lata, miał 

już dorosły zarost. No i Magda zaczęła go gnębić, aby się ogolił. 

Olek wywijał się, jak mógł, w końcu użył koronnego argumentu: - „Skończyły mi się żyletki!” – „To 

ogol się siekierą” – padła odpowiedź. – „A żebyś wiedziała!!!” 

Olek wyjął z forpiku toporek, niezwykle istotną część obowiązkowego, przewidzianego Kartą 

Bezpieczeństwa, wyposażenia jachtu. Ponieważ jacht był nowy i toporek nowy, to ostrze nie było 

jeszcze pokryte grubą warstwą rdzy, jak to zazwyczaj bywa. Długie kwadranse Olek ostrzył je i 

polerował przy pomocy przeróżnych narzędzi, po czym ustawił na stole w mesie miskę podgrzanej w 

kambuzie wody, namydlił twarz pędzlem i rozpoczął. Ktoś trzymał przed nim malutkie lusterko, a Olek 

ostrożnie wodził toporkiem po policzkach. Chyba dwukrotnie jeszcze operacja była przerywana w celu 

podszlifowania ostrza, lecz wreszcie koniec zwieńczył dzieło: po opłukaniu i wysuszeniu ukazała się 

twarz Olka nieco ogolona. Owszem, nadal trwały gdzieniegdzie, nawet dość gęsto, pozostałości brody. 

W innych miejscach było widać mniej liczne i dość delikatne krwawe ślady. Ogolił się jednak! 

Dziś jest łatwiej. Bezpieczne nożyki wieloostrzowe, pianki w aerozolu, dostęp do łazienek we 

wszystkich portach (poza Ustką), wszystko to pozwala golić się codziennie lub co drugi dzień. Nawet 

w czysto męskim gronie lub w samotnym rejsie. 

A Olek nadal żegluje, czyniąc to z pasją i talentem. 

17 stycznia 2015 
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25 O MAGICZNYM MYŚLENIU BIUROKRATÓW 

Przez moment zastanawiałem się, czy nie świętować „srebrnego jubileuszu” z okazji numeru 25 przy 

tytule. Szybko sobie jednak uświadomiłem, że nie. Przecież niemal rok temu dokonałem manipulacji 

numeracją
11

. A więc uczciwy jubileusz będzie za tydzień. Byłby już dziś, gdyby nie okoliczności, które 

zmusiły mnie do publikacji pewnego tekstu „zamiast felietonu”. Zostawmy jednak smutne i radosne 

okazje. Revenons à nos moutons, jak mówią Francuzi. Naszą sprawą jest nieodmienne od lat, 

filozoficzne podejście do kwestii fundamentalnej: bezpieczeństwa. 

Zawsze fascynowała mnie wiara różnych osób i instytucji w cudowną moc papieru. Spotykamy to na 

drogach, gdy świeżo upieczonym kierowcom wydaje się, że fakt uzyskania prawa jazdy zapewnia od 

razu bycie świetnym kierowcą. 

Pisze jeden z korespondentów SSI, że jest zwolennikiem obowiązkowych patentów żeglarskich ze 

względów bezpieczeństwa. Takie głosy pojawiają się w różnych miejscach i sytuacjach i wcale nie 

tylko od osób zainteresowanych osobiście w utrzymywaniu się ze szkolenia, egzaminowania i 

przeprowadzania inspekcji oraz wystawiania dokumentów. 

Według Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich (cyt.) „..zrezygnowanie przez 

ustawodawcę w 2012 r. z wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Sportu z dnia 9 czerwca 

2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa, w stosunku do jachtów morskich (....) wpłynęło na obniżenie 

poziomu bezpieczeństwa osób uprawiających żeglarstwo na wodach morskich”. A Komisja pisze to po 

wypadku, który miał miejsce wyłącznie z powodu błędu popełnionego przez pojedynczego człowieka i 

przebiegał w taki sposób, że nawet gdyby jacht przeszedł 18 inspekcji i cała załoga składała się 

wyłącznie z kapitanów żeglugi wielkiej, to nic by to nie zmieniło. 

Ustawodawca napisał w delegacjach do wydania różnych rozporządzeń, że odpowiedni minister 

powinien wydać je, kierując się „względami bezpieczeństwa w żegludze”. Urzędnicy tworzący 

projekty rozporządzeń piszą: „(Ministerstwo) nie może zgodzić się na dalszą liberalizację w zakresie 

przepisów bezpieczeństwa jachtów morskich, w szczególności mając na uwadze zalecenia skierowane 

do ministra przez PKBWM oraz Izb Morskich w raportach i orzeczeniach z badania wypadków jachtów 

morskich, w których wykazywany jest potencjalny wpływ deregulacji w tym zakresie na wzrost ilości i 

powagi wypadków jachtów morskich”. 

Skąd to się bierze? Przyczyny podzieliłbym na dwie sfery. Jest sfera historyczna. W okresie, gdy 

żeglowanie było aktywnością niezbyt pasującą do ustroju, w którym słowo „wolność” brzmiało 

obrazoburczo, uchylenie tego lufcika wolności wymagała pokazania „władzy”, że wszystko jest ujęte w 

ramy, uregulowane i bezpieczne. Dla „władzy”. Pojawił się skomplikowany system dokumentowania 

wszystkiego: uprawnień, samych łódek i wreszcie przebiegu i efektów pływania. Pozwalało to 

uzyskiwać państwowe (innego nie było) finansowanie żeglarstwa i akceptację (z początku niechętną) 

władz dla samego faktu jego istnienia. Nawyki z tamtych czasów pozostały. Odbijają się echem w 

myśleniu urzędów i części żeglarzy. Ze stereotypów, jak pokazuje współczesna polska praktyka 

(choćby masowe poparcie dla protestu górników), najtrudniej się wyzwolić. 

Drugą sferą jest biurokracja. Nawet nie warto oceniać, czy to dobrze, czy to źle. Zjawisko jest 

powszechne na całym świecie. Taka jest logika działania urzędnika. On żyje w świecie przepisów i 

dokumentów. Nie musi wierzyć w ich cudowną moc sprawczą, wystarczy, iż traktuje je jako dowód, że 

zrobił wszystko, co do niego należy, by nikt nie mógł mu zarzucić niekompetencji lub niedbalstwa. 

Powoduje to naturalny konflikt między życiem realnym, a urzędowym. Ileż to razy w różnych 

sytuacjach, na niekompetencję lub złą wolę poszczególnych osób, zamiast przywołać je do porządku, 

ukarać lub wymienić, reaguje się „wydaniem stosownego przepisu”, który rzekomo ma zapobiec 

powtórzeniu się sytuacji. 

To była, wyrastająca z głębin dziejów, filozofia biurokratów. Czyż nie może być inaczej? Czy 

instytucje muszą krępować wolność poszczególnych obywateli? 

                                                 
11

 Por. „Zaproszenie do luksusowego hotelu” ,str. 30 
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Przypomina mi się rysunkowy kawał z 1982, czy 83 roku, kiedy żądający wolności Polacy byli 

zamykani w więzieniach. I wtedy do propagandowego hasła byłej pzpr (mija właśnie ćwierć wieku od 

jej szczęśliwego zniknięcia): „NIE MA WOLNOŚCI, BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI” ktoś dopisał: 

„...KARNEJ!”. 

Wtedy wolność była nieosiągalnym postulatem, dziś jest oczywistością. I dużo trafniejsze zdaje się 

hasło: „LUDZIE WOLNI SĄ ODPOWIEDZIALNI”. Tak, od żeglarzy, a istotą żeglarstwa jest 

wolność, można oczekiwać odpowiedzialności. Aby tego oczekiwać należy przestać zastępować ich w 

myśleniu, zwalniać od tego, by zatroszczyli się sami o siebie, wprowadzać w złudne przekonanie, że 

jak jest stosowny dokument, to już wszystko zostało rozwiązane. 

Ta filozofia wolności mówi, że żeglujący samodzielnie, we własnym kręgu, na własny rachunek, sam 

określa ryzyko, jakie ewentualnie ponosi i od niego zależy, czy i jak je minimalizuje. A jeśli się 

pomyli, to sam ponosi koszty. Czy to taka szokująca nowość w świecie? Tak żeglują miliony 

Szwedów, czy Brytyjczyków, tak od kilku lat żeglują tysiące Polaków na śródlądziu. To się sprawdza. 

Wszelkie katastroficzne wizje się nie potwierdziły, hekatomba na wodzie nie nastąpiła. Statystyki 

mówią o minimalnej i nie rosnącej ilości wypadków i, tzw. w slangu policyjnym, zdarzeń. Firmy 

czarterowe kwitną, ceny czarterów nie wzrosły, rośnie natomiast w ślad za wymaganiami klientów 

jakość usług. 

Podobny wynik przyniósł eksperyment z likwidacją obowiązkowych praw jazdy na rowery. W 

nieporównanie trudniejszej sytuacji, niż na wodzie, rowerzyści we własnym interesie starają się (choć 

oczywiście nie wszyscy) zachowywać rozsądnie. Nie znam statystyk, lecz jeżdżąc sporo po kraju 

obserwuję przyrost liczby rowerzystów ale nie odczuwam przyrostu sytuacji trudnych przez nich 

powodowanych. 

Czy wolność jest nieograniczona? Debata na ten temat przekracza granice lekkiego sobotniego 

tekściku. Uproszczę więc: granica jest tam, gdzie moja wolność naruszałaby wolność innych osób. 

Takiego naruszenia przez skippera małego jachtu rekreacyjnego sobie nie wyobrażam. I co za tym 

idzie, nie widzę uzasadnienia dla kultywowania cytowanych na wstępie postaw. 

Trzeba więc wymagać samym od siebie odpowiedzialności. Warto zastanawiać się nad możliwościami 

doskonalenia się w wiedzy i umiejętnościach, nad udoskonalaniem i doposażaniem swego jachtu, by 

pływać coraz bezpieczniej. Warto! Dla samego siebie! 

Warto też wymagać od urzędników, by próbowali wznosić się ponad biurokratyczne myślenie. By, 

nawet jeśli bardzo dostojne grono (a nie mające przecież patentu na mądrość) podsuwa im rozwiązania 

biurokratyczne, umieli zastanowić się „PO CO?” Kilka ostatnich lat stanowiło szereg jaskółek zmiany 

myślenia. Jedna jaskółka wiosny nie czyni? Czyżby tym razem przysłowie miało dotyczyć całego 

stadka? 

24 stycznia 2015 

Post scriptum: 

 

Z Facebooka  



64 

26 O NAWIGACJI KOLEJOWEJ 

Jest, a może było, takie określenie „nawigacja kolejowa”. Obiecywałem kiedyś napisać o tym trochę 

szerzej. Za dawnych, przedgiepeesowych czasów, nawigacja była sztuką, może nie trudną, ale na 

pewno tajemną dla poniektórych żeglarzy. Obok kwestii związanych z osobistym IQ oraz zwykłą 

solidnością pracy, istniały jeszcze trudności obiektywne. 

Nawigację prowadziło się według „zliczenia”, rysując na mapie ołówkiem kreskę, która miała 

obrazować kierunek poruszania się jachtu nad dnem oraz odmierzając na niej odcinki równe przebytej 

drodze w milach morskich. 

Problem w tym, że na oszacowanie kierunku wpływ miały różne poprawki wynikające z magnetyzmu 

Ziemi i jachtu (stosunkowo niewielkie i łatwe do uchwycenia) oraz z dryfu od wiatru i znosu od 

działania prądów (zazwyczaj większe i dużo trudniejsze do oceny). Do tego trzeba było dodać 

nieuchronne błędy popełniane przez sterników na fali i z powodu nieuwagi. 

Z oceną przebytej drogi był podobny problem. Elektronika, nawet, jeśli już pojawiła się na morzu, na 

polskich jachtach była rzadko spotykana, a zresztą log elektroniczny też zliczał mile z pewnym błędem. 

Logi mechaniczne, w postaci holowanej za rufą na długiej linie śruby, która obracała się w tempie 

zależnym od prędkości jachtu i swe obrotu przekazywała z pomocą liny do licznika na rufie, były 

bardziej niedokładne i praktycznie na małych jachtach nie spotykane. Stosowano więc „log burtowy”. 

Wyrzucano jakiś śmieć z dziobu, mierzono po ilu sekundach minie on rufę, a potem prosty rachunek: 

dwie długości w metrach dzielone przez czas w sekundach dawały prędkość w węzłach. (Kto powie 

skąd taki wzór?). „Pomiar” powtarzało się co godzinę i odnotowywało w Dzienniku Jachtowym i na 

mapie. Łatwo przewidzieć, że dokładność tej metody była bardzo niewielka. 

No i teraz wyobraźmy sobie, że płyniemy całą dobę prowadząc wyłącznie takie zliczenie. Zakładając, 

że błąd w ocenie kierunku jest tylko 5 stopni w każdą stronę, a w ocenie odległości plus-minus 5%, 

obszar w którym możemy się po dobie znajdować ma około 16 na 10 mil morskich. Wielkość mniej 

więcej Zatoki Puckiej. 

Oczywiście, dobry nawigator potrafił nieco ten margines błędu zmniejszyć, bez pewności wyniku, ale 

jednak. Rozstrzygająca jednak była pozycja obserwowana. Do tego trzeba było mieć widoczność 

jednoznacznie określonych obiektów na mapie i umieć poprawnie je zidentyfikować, a potem wykonać 

i wykreślić na mapie namiary. Za dnia, szczególnie na polskim jednostajnym wybrzeżu nie było to 

łatwe. „Jak się ściemni, to się wyjaśni”! Pojawienie się świateł latarni morskich po zmierzchu 

identyfikowanie widzianych obiektów znakomicie ułatwiało, choć i z tym bywało różnie. W tamtych 

czasach trzy kolejne latarnie: Hel, Rozewie i Stilo miały takie charakterystyki: Hel świecił 4 sekundy i 

cztery miał przerwy, Rozewie jeden krótki błysk raz na cztery sekundy (i do tego wyraźnie widoczny 

na chmurach ślad kręcącego się wkoło reflektora), a Stilo trzy krótkie błyski następujące po sobie, 

powtarzane raz na cztery sekundy. Proste? Nie dla każdego: był jacht, który minąwszy Stilo i Rozewie, 

uznał to ostatnie za Hel i „obszedł go prawą burtą”, lądując na plaży w Jastarni. 

W takich to czasach narodziło się pojęcie „nawigacji kolejowej”. Po wejściu do obcego portu kapitan 

wysyłał „biegłego”, najmłodszego w załodze, by przeleciał się na dworzec i odczytał, jak nazywa się 

miejscowość. To rozstrzygało wątpliwości raz na zawsze. 

Nie tak dawno spotkałem się z odmianą tego rozwiązania. Wchodząc do jednego z portów niemieckich, 

zobaczyłem na tabliczce napis: UECKERMÜNDE. Praktyczni Niemcy! Lepszą odmianę widziałem u 

nas – po prostu na falochronie stało: DZIWNÓW! 
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Dziwnów – fot. autora 

Zupełnie zaskakującą odmianę nawigacji kolejowej mieliśmy okazję zastosować kiedyś na Atlantyku. 

Na oceanie dodatkowym, poniekąd podstawowym sposobem nawigowania była astronawigacja. 

Wymagało to jednak widoczności Słońca i horyzontu, czyli przynajmniej niezłej pogody. 

Zdarzyło się tak, że zmierzaliśmy do Casablanki. Po dwóch tygodniach w morzu byliśmy już 

stosunkowo blisko, lecz kilka ostatnich dni posługiwaliśmy się, z powodu zachmurzenia, wyłącznie 

zliczeniem. Nadszedł dość silny, właściwie to naprawdę silny sztorm, który postanowiliśmy przeczekać 

stojąc w dryfie, bo po co nadmiernie męczyć siebie i jacht, gdy wody dookoła co niemiara. Mówi się 

„stać w dryfie” ale przecież to nie żadne stanie. Jacht przemieszcza się w kierunku zależnym od 

kierunku wiatru, pokonując mile, dwie albo więcej w ciągu każdej godziny. Kierunek jest, jak łatwo się 

domyślać zmienny, a prędkość nie dość, że zmienna, to jeszcze w ówczesnych warunkach nie do 

oszacowania inaczej, niż „na oko”. 

Kiedy, po kilkunastu godzinach dryfu, uspokoiło się i przestało padać, oczywiste było, że absolutnie 

nie wiemy, gdzie jesteśmy. Niebo było nadal zachmurzone, więc o obserwacji astro mowy nie było. 

Spróbowałem jakoś oszacować hipotetyczną drogę przebytą przez jacht podczas dryfu i skierowaliśmy 

się na południowy wschód – w kierunku Afryki. Oczywiście na pokładzie zapanowała podwyższona 

gotowość: widzialność była dość kiepska i ląd mógł się pojawić całkiem niespodziewanie. 

Pojawił się, może nieco później, niż wynikało z kalkulacji. Taki mało „charakterystyczny”. Jakieś góry 

ukryte za mżawką, żadnych wyrazistych obiektów na brzegu, nic z tego co widać na mapie (nie 

pokazującej przecie szczegółów na lądzie) nie daje się zidentyfikować. Do zmroku jeszcze ładne kilka 

godzin, zresztą latarń w pobliżu nie ma. No i teraz Casablanca „w lewo, czy w prawo”. Powinna być w 

prawo od dziobu, czyli bardziej na południe ale przecież przy takiej nawigacji musimy dopuszczać 

nawet gruby błąd. 

I wtedy odezwał się najmłodszy w załodze, jedyny ze stopniem zaledwie żeglarza i bez morskiego 

doświadczenia: - „A kolej to z której strony do tej Casablanki dochodzi?” – Sprawdziłem jeszcze raz na 

mapie: - „Od północy” – „No bo tam widzę jak pociąg jedzie”. 

I tak to ”nawigacja kolejowa” pomogła nam niewątpliwie, a kilka godzin później wchodziliśmy już do 

Casablanki. Przy okazji, pława podejściowa świeciła tak słabo, że dostrzegliśmy ją dopiero gdy 

znalazła się przy naszej burcie. Taki region, taki kraj... 

A dziś zrobiło się nudno. Dopóki cała elektronika nie padnie. 

31 stycznia 2015 
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27 O WŁAŚCIWYCH KSZTAŁTACH KOCHANKI I GOTYCKIEJ KATEDRZE 

Powinna być zgrabna. Gdzie trzeba szczupła, gdzie trzeba pełniejsza, pełna wdzięcznych łuków i 

krzywizn, gdzie należy odpowiednio wypukła, a gdzie powinna nieco wklęsła. Może być ładnie 

wymalowana, wychuchana i wypieszczona, zdecydowanie lepiej wygląda bez nadmiernego okrycia 

grubymi materiałami, właściwie najlepiej wygląda całkiem bez niczego, kiedy kołysze się wdzięcznie 

w rytmie tym samym od tysiącleci. 

Kochanka idealna. Kiedy trzeba pozwala wymienić się na nową, zazwyczaj młodszą i najczęściej… 

większą. Żona od 40 lat ta sama, a kochanki się zmieniają. 

Nasza łódka! 

Ten frywolny wstęp służy otwarciu tematu ważnego, choć nie do końca opisanego w literaturze 

żeglarskiej. Któryś z moich profesorów na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej zwykł 

mawiać, że statek piękny nie musi być dobry, ale statek dobry zawsze będzie piękny. Wydaje mi się, że 

podobna zasada dotyczy większości wytworów ludzkich rąk i myśli, nie tylko dzieł inżynierii, nawet 

nie tylko przedmiotów materialnych.  

 

Katedra w Beauvais – ze strony katedry-gotyckie.bloog.pl 

Jak w większości konstrukcji inżynierskich, konstrukcja i architektura statku jest w pierwszym rzędzie 

wynikiem jego funkcji. To podporządkowanie funkcjonalności nie musi, nie powinno oznaczać 

szpetoty. Spójrzmy na gotyckie katedry, będące dla wielu ucieleśnieniem doskonałego piękna w 

architekturze. Przecież to czysta funkcja. Cała konstrukcja budowli jest „na wierzchu” – łuki i żebra, 

przypory, wieże sił, służki, skarpy – wszystko to jest po prostu konstrukcja budowli, a dopiero potem, 

ozdobione, staje się jej dekoracją. 

Trudno jest zaprojektować współczesny wielki masowiec albo statek do serwisowania platform 

wiertniczych w formie budzącej u każdego pozytywne emocje swoją urodą. Talent projektanta docenić 

może specjalista. Funkcjonalność dominuje tak dalece i w sposób tak sprzeczny z potocznymi 

kanonami piękna okrętu, że projektantowi pozostają do wypieszczenia wyłącznie szczegóły. Nieco 

łatwiej jest ze statkami pasażerskimi: promami i wycieczkowcami. Tu architekci mają pełne pole do 

popisu. Co najmniej przez kilkadziesiąt pierwszych lat XX wieku za najwybitniejszych architektów 

okrętowych uznawano Włochów. Nie tylko statki pasażerskie (kilka najbardziej znanych nam 

przykładów to „Piłsudski” i „Batory” oraz „Andrea Doria”), ale i włoskie okręty wojenne powszechnie 

określano jako „piękne”. 
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Uważany za najpiękniejszy, ciężki krążownik „Zara” – fot. Ernesto Burzagli (za Wikimedia Commons) 

Dziś wielkie wycieczkowce powstają przede wszystkim w Finlandii (na czym różnie wychodzą, czego 

dowodem kłopoty grupy Wärtsilä) i we Francji. Także i w ich przypadku funkcja poczęła 

determinować formę, choć z oczywistych względów forma ma dużo większe znaczenie, niż przy 

statkach roboczych. 

Znacznie łatwiej mają projektanci statków żaglowych, szczególnie jachtów. Wynika to z ich 

przeznaczenia – służą przecież przyjemności. Wynika także ze szczęśliwego zbiegu faktów. Otóż 

wymogi fizyki – aerodynamiki, hydrodynamiki, mechaniki – sprzyjają stosowaniu rozwiązań po prostu 

„zgodnych z naturą”, a to oznacza przyzwoity poziom estetyczny. Tu z góry można być pewnym, 

trawestując powiedzenie mojego profesora, że żaglowiec brzydki na pewno źle żegluje. 

Na dawnych żaglowcach nic nie było przypadkowe. Trwająca setki lat ewolucja myśli konstruktorskiej 

prowadziła do optymalnych proporcji takielunku, właściwego pochylenia masztów, rozmieszczenia lin 

i bloków i te proporcje najczęściej bywały po prostu ładne. 

Podobnie jest w przypadku jachtów. Warunki pracy kadłuba na styku dwóch ośrodków wymuszają 

takie jego kształtowanie, że bryła najczęściej okazuje się harmonijna. Kadłuby zbyt pękate, kanciaste, 

nieproporcjonalne nie tylko najczęściej wyglądają po prostu brzydko ale i źle żeglują. Oczywiście, 

możliwości materiałowe i wymogi  klientów (armatorów) powoduje ewoluowanie proporcji uważanych 

za optymalne. Gdyby pokazać żeglarzowi z lat 50-ych ubiegłego wieku współczesny jacht, czy to 

regatowy, czy turystyczny, doznał by wstrząsu i odwrócił się z niesmakiem. Uznał by taki jacht za po 

prostu brzydki i taki, co „nie może pływać”. 

Sam pamiętam szok jakim było pojawienie się „Ametystów” Zbigniewa Milewskiego, z wypukłą 

wzdłużnie linią pokładu, stosunkowo szerokich i z na ówczesne czasy wysoka nadbudówką. A 

pierwsze wrażenie na widok „Taurusa”. Przecież to „żelazko”! To negatywne wrażenie szybko 

zacierało się jednak. Proporcje, nowatorskie na ówczesne czasy, były jednak harmonijne, a walory obu 

konstrukcji broniły je same. 

Podobnie jest z takielunkiem i ożaglowaniem: dziwaczne proporcje (lub brak proporcji) zazwyczaj 

obwieszczają nadmierną nawietrzność, słabą zdolność chodzenia na wiatr albo po prostu osiąganie 

nieproporcjonalnie małych prędkości. 

Jacht musi żyć w symbiozie z naturą, wtedy może być w pełni wartościowy. Nie zawsze doceniają to 

projektanci. Tak samo jak w innych dziedzinach, wiele pozostawiają komputerom i profesjonalnemu 

oprogramowaniu. Zdają się zapominać, że komputer to takie samo narzędzie jak ołówek i krzywik w 

polaczeniu z suwakiem logarytmicznym (kto pamięta co to?!). Takie samo, tylko dużo wydajniejsze i 

powodujące pozorną możliwość zwolnienia się z myślenia. A tymczasem nic się nie zmieniło. 
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Projektowanie jachtu nadal wymaga wiedzy, twórczego rozwijania doświadczeń poprzedników i... 

czegoś, co należy nazwać po prostu talentem. 

Wspaniały przykład stanowi ostatni projekt niewielkiego śródlądowego jachtu autorstwa konstruktora 

średniego już obecnie pokolenia. Przy oględzinach pierwszych szkiców wydawać się mogło, że tak 

pojemny kadłub to sprzeczność z wymogami dobrego żeglowania, że prostokreślne załamanie kadłuba 

w rufowej części będzie ciężkie i toporne, to widok jachtu na wodzie budził zachwyt, a jego walory 

nautyczne podziw i zazdrość. Gdzie jest tajemnica? Autor nie ograniczył się do prostego „zadania” 

programowi komputerowemu kilku podstawowych parametrów, włożył w projekt trochę inwencji, 

talentu właśnie. 

I tak, kolejny raz okazuje się, że morze i żeglowanie jest zawsze takie samo. 

7 lutego 2015 
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28 O POTĘDZE STEREOTYPÓW 

Zdarzyło mi się ostatnio coś pouczającego. W moim ulubionym Pucku, od kiedy pamiętam były 

zakłady mechaniczne. Stopniowo zacząłem dowiadywać się coraz więcej. O tym, że w Pucku przed 

wojną było lotnictwo morskie i warsztaty remontowe. O tym, że na bazie tych warsztatów po wojnie 

powstały zakłady, które produkują silniki kutrowe i jachtowe. Potem był okres, kiedy zajęty „polską 

rewolucją” nie miałem czasu na żeglarstwo. 

 

Zespół napędowy „Rekin – fot. www.ojciecboguslaw.pl 

Gdy po kilku latach przerwy zawitałem do Pucka, zobaczyłem, że teren Zakładów, kiedyś w całości 

ogrodzony, stał się dostępny. Pojawiły się tam różne firmy (w tym „Ekocel”, w którym bywałem 

służbowo, a który niedawno zainwestował w spółce z zagranicznym partnerem w największą w 

Europie fabrykę sprzętu komunalnego w... Rekowie Górnym koło Redy). Pojawił się nawet Urząd 

Skarbowy. Ciekaw niedostępnego wcześniej dla mnie basenu portowego, usiłowałem i tam się dostać, 

lecz tym razem trafiłem już na ogrodzenie. W weekend panowała tam cisza, przerywana jedynie 

szczekaniem pary groźnie wyglądających psów. Wniosek nasunął się automatycznie: „Tam nic się nie 

dzieje”. Potem czasem zdarzyło się widzieć jakieś wielkie konstrukcje wywożone barką przez 

płycizny. „Acha, pewnie grunt wydzierżawił jakiś „prywaciarz” i coś tam sobie spawa.” 

Gościom obwożonym dookoła Zatoki albo zabieranym na „Tequilę” mawiałem, że były tam kiedyś 

zakłady, które robiły silniki. Takie stereotypowe skojarzenie – fabryka musiała upaść w latach 90! 

Niespodzianka. Przeglądając projekt broszury dla żeglarzy o Zatoce Puckiej, chciałem się upewnić co 

do jakichś szczegółów „trzeciego portu” i zajrzałem do Internetu. I co ja tam widzę? Posłużę się 

cytatem ze strony internetowej: „Puckie Zakłady Mechaniczne „Amex” Spółka z o.o. to firma oferująca 

bardzo szeroką gamę usług od projektowania po gotowy wyrób i próby ruchowe. Obecnie 

specjalizujemy się w produkcji „offshore” czyli gotowych urządzeń wiertniczych do wydobycia ropy 

naftowej i gazu”. Dokładniejsza lektura wykazuje, że firma produkuje także części do silników dawnej 

fabryki „Cegielskiego” i do własnych zespołów napędowych oraz nowoczesne zespoły napędowe i 

agregaty oparte o silniki Cummins od 300 do 714 koni mechanicznych (bo niestety fabryki w 

Andrychowie i Mielcu silniki wcześniej przez PZM stosowane przestały wytwarzać). A do tego 

wytwórnia pomp wysokich mocy, certyfikowana odlewnia i... nowa wielka hala produkcyjna w 

nieodległym Kartoszynie. 

Tak to stereotyp upadku polskiego przemysłu okazał się w tym przypadku stereotypem właśnie. i 

pomyśleć, że to ja sam mu uległem, czujny zawsze na wszelkie przejawy bezcelowego pesymizmu. Ot, 

taka lekcja. Nie wiem oczywiście, jaka jest kondycja spółki, jak wygląda zatrudnienie i, przede 

wszystkim, jakie są warunki pracy załogi. Ale sam fakt istnienia i rozwoju firmy rokuje dobrze. 
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Co to ma wspólnego z żeglarstwem? Niestety, właściwie prawie nic. Zespoły napędowe „Amexu” 

przekraczają wielkością potrzeby jachtów, a basen portowy z początku ubiegłego wieku jest dla nas 

niedostępny. Jest jednak jedna ścieżka prowadząca ku temu, by ten felieton był „żeglarski”. 

Potęga głupich stereotypów dotyka także żeglarstwa i żeglarzy. Jednym z nich, mam nadzieję, że od 

dawna już nieaktualnym, jest rzekoma elitarność żeglarstwa. Skąd to się wzięło, dość łatwo odgadnąć. 

Żeglarstwo od początku było zajęciem dżentelmenów. W Polsce międzywojennej, zaszczepiane przede 

wszystkim przez oficerów, mimo wszelkich, w sumie ba rdzo udatnych wysiłków, nie zdążyło stać się 

sportem powszechnym. W okresie powojennym, choćby z racji bycia lufcikiem wolności, a także przez 

nieformalne kultywowanie tradycji, przekonanie o elitarności żeglarstwa trwało. Alarm podniesiono 

wtedy, gdy ta „elitarność” stała się w latach 60. zarzutem stawianym żeglarstwu przez część partyjnych 

decydentów. Zarzut był to śmiertelnie niebezpieczny, zbliżony do „kosmopolityzmu” i 

„rewizjonizmu”, mógł skończyć się faktycznym cofnięciem poparcia władz, czyli zwalczaniem 

żeglarstwa przez władze! Sam jeszcze pamiętam rozpaczliwe, choć mocno zawoalowane polemiki 

działaczy pod hasłem: „Czy żeglarstwo. to sport elitarny?”, aż po triumfalny tytuł publikacji w 

„Żaglach”: „Jest nas 50 000!”, co miało dowodzić, że żeglarstwo to sport masowy. To zresztą wyjaśnia 

w dużym stopniu, dlaczego żeglarstwo MUSIAŁO być sportem, a nie mogło być rekreacją, czy 

przyjemnością. Tak, „elitarność” to przykład stereotypu, który na początku był dobrze uzasadniony, a 

potem w miarę tracenia sensu, wygasał szczęśliwie. 

Z „elitarności” łatwo przejść do innego stereotypu: niebezpieczeństwa i wyczynu. Utarło się mówić o 

żeglarstwie , jako wyczynie, pokonywaniu żywiołu i zwalczaniu niebezpieczeństw. Każdy, kto 

przeanalizuje dane, łatwo stwierdzi, że żeglarstwo to zajęcie bezpieczne i dostępne fizycznie każdemu, 

niemal niezależnie od wieku, kondycji i stanu zdrowia. Procent jakichkolwiek kontuzji, obrażeń, 

wypadków podczas uprawiania żeglarstwa jest niższy, niż przy większości innych możliwych sportów i 

rozrywek ludzkich (pomijam najwyższy wyczyn oceaniczny, który jest zajęciem zdecydowanie 

ekstremalnym, wymagającym specjalnego przygotowania, specjalnych umiejętności i jeszcze bardziej 

specjalnych środków finansowych, podobnie jak na przykład himalaizm, czy wyścigi F1). 

No ale utarło się twierdzić, że żeglarstwo jest niebezpieczne. Kto to twierdzenie kultywuje, po kim 

powtarzają je ludzie bezrefleksyjni? Widziałbym dwie takie grupy. O jednej szkoda gadać – to ci, 

których boli nadmiar (ich zdaniem) wolności, a jeszcze bardziej boli niedobór gotówki napływającej z 

tytułu regulowania tej wolności „w interesie naszego, żeglarzy bezpieczeństwa”. O nich, proszę, nie 

mówmy. 

Druga grupa to my sami. Jakże wspaniale jest być bohaterskim wilkiem morskim! Jak bardzo rosną 

fale w tawernianych opowieściach! „Wysokość napotkanej fali jest odwrotnie proporcjonalna do 

doświadczenia opowiadającego i wprost proporcjonalna do ilości wypitych przez niego piw.” To 

mniej więcej podobnie jak: „wyszła na mnie taaaką locha” albo: „złowiłem taaaką rybę”. Rzecz sama 

w sobie raczej zabawna, niż naganna. Tu pojawia się jeszcze syndrom nieogolonych i nieumytych 

drabów, w niezmienianej całymi dniami bieliźnie, a czasem i nie wyjmujących przez tydzień stóp z 

gumiaków. Jakimś drobnym usprawiedliwieniem mogły być kiedyś warunki panujące w portach 

polskich i pustki w kieszeniach w portach obcych. Drobnym i niewystarczającym. Jako wciąż 

pamietający tamte czasy stwierdzam, że elementarnej higieny i estetyki dało się dotrzymywać i wtedy i 

w morskich warunkach. Nawet sztormowych. Za to jak dobrze się to komponowało z opowieściami o 

niezłomnych bohaterach skoncentrowanych na pokonywaniu trudności i walce z morzem. 

To już mniej zabawne i bardziej naganne. Prawdziwy problem jednak w tym, że jeśli „bohaterstwo” 

zaczyna prezentować się w mediach, niebezpieczeństwo i zagrożenie staje się argumentem używanym 

niekoniecznie w interesie wolności i normalności żeglowania. 

No i pojawia się kolejny stereotyp: żeglarstwo to zajęcie nie dla kobiet. Źródłem jest oczywiście 

wielotysiącletnia tradycja. Świat się jednak zmienia, niekoniecznie na gorsze. Poza podejściem 

prawdziwego macho, nie istnieją żadne przesłanki, by uważać, że kobieta nie powinna żeglować albo, 

że musi czynić to gorzej, niż mężczyźni. O męskich przewinieniach w kultywowaniu tego stereotypu 

powiedziano i napisano już wiele. Nie warto do tego wracać. 
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Marta Sziłajtis-Obiegło ze strony www.mts.pl 

Same zainteresowane bywają jednak nie bez winy. Znam przykłady, kiedy same na to pozwalają. Same 

dają się zamykać w kambuzie, jak w kuchni w domu (tyle, że w gorszych warunkach), same 

ograniczają się dotrzymania odbijaczy, same… traktują to jako oczywisty pułap własnych możliwości. 

Oczywiście nie odmawiam paniom prawa do tego, by leżeć i pachnieć, ewentualnie opalać się na 

pokładzie. Nie odmawiam prawa do kosmetyczki, makijażu, gdy warunki na to pozwalają. Lecz nigdy 

nie odebrałbym prawa do nocnej wachty, ciągnięcia lin, sterowania, nawigowania. Czy wszystkie 

umiecie tego skutecznie zażądać? 

14 lutego 2015 
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29 OSTATNIA ZALEGŁOŚĆ MINIONEJ ZIMY 

Dariuszowi Boguckiemu, od którego wziąłem inspirację, poświęcam 

Tak się złożyło, że kolejno nastąpiła choroba Don Jorge, a potem niespodziewane spiętrzenie kryzysów 

w mojej pracy zawodowej. Całkowicie uniemożliwiło to planowane, przeze mnie na 7 marca, 

zakończenie sezonu pisania tych tekścików, czyli uroczyste obwieszczenie końca zimy. W różnych 

krańcach kraju bociany zasiedliły gniazda, trwają ostatnie loty narciarskie w Planicy, armatorzy 

zaczynają przygotowywać jachty do sezonu, ba, planują konkretne daty wodowania, Tadeusz Lis 

uruchamia wszystkim silniki, nawet w kalendarzu już wiosna, a w SSI ciągle zima. Koniec z tym! 

Niniejszym ogłaszam zamknięcie tegorocznego cyklu, może…. jeśli Gospodarz i Czytelnicy zechcą 

wrócę po sezonie. A na pożegnanie zimowej pory temat kontrowersyjny, choć już kiedyś przeze mnie 

dotknięty. 

Co jakiś czas odżywają dyskusje, szczególnie podczas „nocnych Polaków rozmów”, na temat, „Czy 

Polska jest i czy powinna być krajem morskim”. Co mądrzejsi nie próbują nas porównywać z 

wyspiarzami z Wielkiej Brytanii, ale już ze Szwedami owszem. Żyjemy nad tym samym morzem i 

Szwedów uważa się powszechnie za naród morski. A my? 

I od razu odpowiem wprost, by rozwiać wszelkie wątpliwości co do mojego stanowiska: Polska nigdy 

nie była krajem morskim! Szwedzi mogą, a my, tylekroć większy, przez stulecia także bogatszy naród, 

nie? Tacy głupi jesteśmy? 

Tu zacytuję przemyślenia z nocnej rozmowy Dariusza Boguckiego z Henrykiem Anderszem, polskim 

żeglarzem - emigrantem zamieszkałym wtedy w Malmoe. Elity rządzące Polską w czasach 

przedrozbiorowych świadomie i racjonalnie rezygnowały z budowy potęgi morskiej. Byłoby to 

kosztowne i nic nie przynoszące. Drogę na zachód odcinały Dania i Szwecja, nie istniało wtedy jeszcze 

„prawo wolnego przepływu”. Na północy, w szwedzkiej biedzie nie było czego szukać (pomijając 

dynastyczne rozgrywki Wazów). Na wschód droga lądowa była łatwiejsza, szersza i stokroć bardziej 

efektywna. A więc „Może nie wiedzieć Polak co morze, gdy pilnie orze” jawi się w tym kontekście 

stwierdzeniem, nie nieudolności i roztropności Polaków. 

A Szwedzi? Na morzu byli nieporównanie silniejsi, niż my. Na zamkniętym Bałtyku, który próbowali 

uczynić swym morzem wewnętrznym. A przecież rządząc Norwegią mogli wyjść na oceany nie gorzej, 

niż Holendrzy, czy Belgowie, świat stał przed nimi otworem. Czego zabrakło? Woli! Woli, by 

zaangażować ogromne kapitały potrzebne do stworzenia floty handlowej i wojennej. Tych kapitałów w 

biednym kraju nie było. Nie było handlu tak rozwiniętego jak nad Renem i Mozelą, nie było 

mieszczaństwa, klasy średniej. Łatwiej i chyba rozsądniej, było skierować ekspansję na kontynent, na 

południe od Bałtyku, taniej wzbogacić rabunkiem, wojną, państwo i w nim panujących. 

 

Życzę Czytelnikom i takich widoków latem - „Flying Cloud” znalezione w Internecie 
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A potem? Gdy zamknięcie cieśnin duńskich przestało być nieuchronne? Wtedy natychmiast po 

odzyskaniu państwowości Polacy zaczęli wychodzić na morze. Ale nie ekscytujmy się nadmiernie. 

Stworzenie gospodarki morskiej z niczego, marynarki handlowej, floty wojennej, portów, szkolnictwa 

morskiego, żeglarstwa, zaczątków przemysłu stoczniowego i rybołówstwa, było w realiach 

międzywojennych wyczynem niemal kosmicznym. Na miarę naszych tradycji i możliwości. I 

wysiłkiem kolosalnym, ponad siły, szczególnie, że tworzyć trzeba było wszystko. Trzeba jednak 

widzieć proporcje. Wielkość polskiej gospodarki morskiej na tle świata była niezauważalna, nawet na 

Bałtyku, gdzie jedynie Gdynia stała się liczącym portem. Wielkość gospodarki morskiej na tle całości 

polskiej gospodarki też nie była zbyt istotna. Tu ważniejszy był efekt polityczny i emocjonalny. 

Unowocześnienie rolnictwa albo budowa jednej fabryki, czy drugiej, choć o niebo bardziej efektywne 

dla zamożności narodu, w żaden sposób nie było tak zauważane i nie budziło takiej dumy w 

zrastającym się z części narodzie jak jeden niewielki statek handlowy albo para do niczego 

nieprzydatnych niszczycieli. Czy więc źle czyniliśmy? Moim zdaniem nie! Ten koszt było warto 

ponosić. Nie warto tylko nadymać się „wielkością osiągnięć”. „Znaj proporcję mociumpanie…” 

Tak samo nie uważam, by błędem była rozbudowa gospodarki morskiej po II wojnie światowej. Tym 

bardziej, że nowe realia geograficzne zwiększyły jej relatywną opłacalność. Bez fundamentów 

międzywojennych ten rozwój mógł się okazać niemożliwy albo dużo, dużo trudniejszy i 

kosztowniejszy. Wbrew powszechnemu stereotypowi ten rozwój trwa nadal. Jest tylko bardziej 

naturalny, sterowany realiami rynku, a nie wyobrażeniami centralnego planisty, do tego czasem 

urzędującego w stolicy obcego mocarstwa. Niektóre segmenty zanikły –najczęściej z powodu 

procesów o zakresie ogólnoświatowym (zawłaszczenie łowisk oceanicznych, przewaga koreańskiej i 

chińskiej taniej siły roboczej, koncentracja w żegludze liniowej). Dotknęło to w ostatnim 40-leciu całej 

Europy i nie ma się co obrażać. To, co zmieściło się na wolnokonkurencyjnym rynku rozwija się 

systematycznie i znacznie bardziej efektywnie, niż kiedyś. Gdzie jest gorzej? Tam gdzie mamy 

bezpośrednią ingerencję polityki i państwa. Twierdzę, że dlatego unowocześnienie polskiej Marynarki 

Wojennej drepce w miejscu, między absurdalnymi pomysłami budowy floty podwodnej wyposażonej 

w agresywną broń typu pocisków manewrujących, a totalną niemożnością, czego przykładem niech 

będzie wciąż niekończąca się od 15 lat budowa jednego małego patrolowca. 

A żeglarstwo? Czyż to nie dowód, o ile jesteśmy gorsi i głupsi od Szwedów? Na tym samym zimnym i 

surowym morzu mamy zapewne tysiąc razy mniej jachtów i żeglarzy w proporcji do wielkości narodu 

niż oni! Fakt. Ale też faktem jest, że długość wybrzeża szwedzkiego to licząc po brzegu wszystkich 

wysepek i zatoczek 68 tysięcy kilometrów. My licząc tą samą metodą doliczylibyśmy się zapewne nie 

więcej, niż niespełna 800 km. 80, czy 90 razy mniej. Portów i przystani pewnie 100 albo 200 razy 

mniej, bo i warunki terenowe są mniej korzystne. Więc na tle możliwości nasze osiągnięcia nie są takie 

beznadziejne. 

Drugą kwestią jest zamożność ludzi. To komentarza nie wymaga. Tak jak z Niemiec i Holandii sunął 

kiedyś (nadal sunie) potok używanych Golfów, Passatów  i Mercedesów, tak bogaci Szwedzi 

zmieniając jachty na nowe i większe zasilają nasz rynek. Ten proces będzie trwał. W miarę wzrostu 

zamożności kraju przyrastać będzie też ilość nowych jachtów, ten proces już widać. To musi potrwać 

pokolenie albo dwa. 

Czy naprawdę nie ma więc nic do zrobienia? Ależ wprost przeciwnie! Po pierwsze można obniżać, a 

najlepiej całkiem likwidować zbędne bariery biurokratyczne i formalne. To staranie „organizacji 

wolnościowych”. I naprawdę trudno pojąć stanowisko wyrażone ostatnio przez wiodące w dziedzinie 

bezpieczeństwa żeglugi Ministerstwo Infrastruktury, które bez ogródek ale i bez uzasadnienia 

merytorycznego, mówi że liberalizacji już dość. Wystarczy i basta. Otóż nie. Nie wystarczy. Szkoda 

tylko, że garstka działaczy „wolnościowych” ma tak mało tłumne wsparcie rzesz żeglarzy. Tak 

jakbyśmy nie wierzyli, że w demokratycznym kraju urzędnicy umieją usłyszeć głos ludu. 

Trzeba jednak robić cos jeszcze. Obok propagowania wyjścia na morze, trzeba jeszcze propagować 

mądre, rozsądne po nim pływanie. Tu zasługi Don Jorge są już przysłowiowe, niestety doceniane przez 

wiernych czytelników, a niekoniecznie przez instytucje, które z racji swych statutowych obowiązków 
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doceniać je powinny. Mamy tu jednak wszyscy cos do zrobienia. Zasada „Edukacja, nie regulacja” 

powinna być wcielana w życie w postaci „doskonale się sam i pomagam doskonalić się innym”. To 

prawdziwy element przewagi Szwedów nad nami! Oni to wiedzą i to praktykują. 

Udanego sezonu! 

1. MA BEZPIECZNIE! 

2. MA BYĆ MIŁO! 

3. Koniec zimy... 

20 marca 2015 na kwadrans przed nadejściem astronomicznej wiosny. 
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30 O POCHODZIE DUSZ ŻEGLARZY 

Piszę to w dzień szczególny. Planowałem na zaproszenie Adama uczestniczyć w Żeglarskich 

Zaduszkach w Helu, lecz obowiązki rodzinne i spora odległość skutecznie mi to wybiły z głowy. 

Uznałem, że zamiast czegoś w rodzaju zakończenia sezonu, bo część uczestników dociera do Helu 

wodą, po drodze zrzucając do morza wieńce, urządzę sobie i Wam Drodzy Czytelnicy SSI początek 

kolejnej zimy. 

„Amerykanizacja” szaleje dookoła. Wszędzie podświetlone wydrążone dynie (nawet na stacji 

benzynowej), za plecami TVP Kultura nadaje „Hair”, zaprzyjaźniona knajpa po wczorajszej 

„osiemnastce” i dzisiejszej stypie, dziś ma jeszcze „Halloween”, a jutro wesele. 

Mimo wszystko swoista pustka po minionym sezonie i ponura atmosfera panująca przynajmniej w 

moim środowisku sprzyjają refleksji o wieczności. (żeby nie było: moje środowisko jest nie takie 

wąskie - w obwodzie wyborczym frekwencja moich sąsiadów była 1180 na 1440 uprawnionych, na 

listę nr 1 padło 385, na nr 2 zaś 445 głosów, a w wyborach do Senatu zwycięski kandydat przegranej 

partii pokonał rywala 3:1). Wróćmy jednak do spraw wiecznych. 

To taka pora roku, że niemal każdy z nas wspomina tych, co odeszli. Z natury rzeczy w tym miejscu 

najbardziej godzi się zapalić wirtualną świeczkę żeglarzom. Poczet postaci powszechnie znanych i 

cenionych jest długi. Polskie żeglarstwo, zwane kiedyś „sportowym” szybkimi krokami zbliża się do 

setnej rocznicy narodzin, pokolenie Wielkich, budujących to żeglarstwo w skomplikowanych latach 

powojennych, także sięga setki, a więc z oczywistych względów, coraz większej liczby z Nich nie ma 

już wśród nas. Pamiętamy jednak ich samych i pamiętamy jak realizowali swoją pasję, wbrew albo 

mimo ograniczeń ustroju, często uciekając się do tricków nie do pojęcia dla dzisiejszych 40-, czy nawet 

50-latków. 

Takiej listy wspomnień, nawet bardzo ograniczonej własną pamięcią, tutaj w SSI, z oczywistych 

względów zamieścić się nie da. Każdy z nas może jednak wspomnieć tych specjalnie ważnych dla 

siebie osobiście. 

Ja pozwolę sobie na wspomnienie moich pierwszych instruktorów: Krystyny i Teresy 

Remiszewskich, kapitana mojego pierwszego rejsu morskiego Andrzeja Siodelskiego i 

instruktorów oraz egzaminatorów w ośrodku w Trzebieży (który też odchodzi do historii): 

Kazimierza Michalskiego i Jerzego Szelestowskiego. Dziękuję Wam! 

 

Gdyński pomnik Zaginieni w morzu (źródło ”Zagle”) 

Miłośnicy szant z pewnością znają takie określenia jak „odpłynąć do Hilo” albo „Fiddler’s Green”. 

Polskie żeglarstwo zapożyczyło to z tradycji anglosaskiej. Hilo, port na Hawajach, stało się synonimem 

krainy wiecznej szczęśliwości, do której trafiają dusze żeglarzy; być może dzięki kontrastowi 

łagodnego klimatu i bujnej przyrody, wobec surowych trudów wielorybniczych rejsów, aż do granic 

Arktyki. Fiddler’s Green to mityczna kraina, zieleni i słodkiej muzyki, dokąd mieli trafiać marynarze 

po przesłużeniu pięćdziesięciu lat na morzu. Do kultury światowej wprowadzili ją pisarze Frederick 

Marryat i Herman Melville, zamieszczając w swoich powieściach marynarskie piosenki, być może 

zasłyszane od autentycznych starych wilków morskich. 
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Zdarza mi się czasem czuć pewien dysonans, te legendy są tak odległe od polskiej tradycji i wiary, od 

wszystkiego, w czym wyrośliśmy. Z drugiej jednak strony nie ma, przynajmniej ja nie znam, 

rodzimych analogii, wszelkie elementy, których zapewne dałoby się doszukiwać w kaszubszczyźnie, są 

absolutnie i doskonale nieznane. O ile ludowe obyczaje z Litwy i Rusi w jakimś stopniu wprowadził do 

świadomości narodu Mickiewicz „Dziadami”, o ile starosłowiańską Radonicę adaptowało prawosławie, 

to wszystko to nie ma nic wspólnego z morzem i żeglugą. Pustka. Więc pewnie dobrze się stało, że 

Hilo i Fiddler’s Green jakoś istnieją, przynajmniej w szantach. 

Śmierć jest pewna niemal tak jak podatki. Bywa jednak, że przychodzi ona zdecydowanie 

przedwcześnie. Śmierć na morzu zawsze jest wynikiem splotu okoliczności, łańcuszka wydarzeń. 

Zawsze powtarzam, że wystarczy, by jedno ogniwo tego łańcuszka nie zaistniało, a tragedia nigdy by 

nie nastąpiła. 

Oczywiście, są ogniwa nie zależące od nas. Skrajnie trudne warunki, absolutnie nieprzewidywalna 

awaria, niespodziewana nadnaturalnej wielkości fala, błąd kogoś trzeciego, czasem nagła choroba, czy 

zasłabnięcie. Jest jednak zawsze jedno ogniwo zależne od nas! 

To są błędy własne. Błędy popełnia każdy z nas (wiem coś o tym, bom sam nie bez winy), lecz są 

błędy powtarzalne. Powtarzane przez wielu, setki i tysiące żeglarzy, na całym świecie, niezależnie od 

pokolenia, od ustroju, od formalnych zabezpieczeń patentami i dokumentami. Te błędy są karygodne, a 

karę płacą ci, co je popełnili. Gorzej, że płacą ja także ci, co pozostali, by cierpieć z żalu i bólu. 

Dlatego powiem tak: Następny sezon w kamizelkach ratunkowych (!) i przypięci!! 

Dziś, w przeddzień święta, bez szczegółów technicznych. Będzie na to cała zima. 

Żyjmy wiecznie! 

30 października 2015 
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31 O ATLANTYCKIEJ CYRKULACJI 

 „Słowo „circumnavigation”, umieszczone w logo wyprawy wymaga pewnego wyjaśnienia. 

Nie ma tu przypadku. Gdyby napisano „circumnavigation of the Earth” – była by to pyszałkowata 

zapowiedź opłynięcia globu. Planowany rejs nie ma jednak na celu bicia żadnych rekordów a już na 

pewno udowadniania czegokolwiek, komukolwiek. Jego efektem może być wprawdzie opłynięcie całego 

globu, ale też „tylko” Ameryki czy Ameryk, Karaibów, Azorów, lub choćby Jutlandii - nie ma to 

większego znaczenia.” 

Tak rozpoczyna się blog Jacka Guzowskiego o rejsie na „Eternity”. Zgodnie z zacytowanym 

fragmentem, w chwili kiedy rejs się zaczynał, wiadomo było tylko, że celem jest Świnoujście. Zgodnie 

z zakończeniem wstępu do bloga: „Jedno jest jednak pewne – cokolwiek zostanie opłynięte i 

dokądkolwiek się nie popłynie, wszystkie drogi prowadzą do domu”. 

Jeden człowiek, jeden jacht z jednym masztem i jeden cel – a wyszła zapewne realizacja marzenia 

życia. Piszę „zapewne”, bo przecież nie wiemy, czy marzenia nie były większe, bardziej dalekosiężne. 

Ale też nic nie stoi na przeszkodzie, by marzyć dalej. 

Nic też nie stoi na przeszkodzie, by marzyli i realizowali te marzenia inni. Bariery polityczne upadły. 

Bariera ekonomiczna jest dużo łatwiejsza do przebrnięcia, niż kiedyś. Dziś można wykonać rejs życia, 

nie poświęcając całego życia temu celowi. Wspaniałym przykładem takiego rejsu na własnym, za 

własne jest atlantycki krąg „Eternity”. 

Jacek Guzowski jeszcze w jednym może być przykładem (zapewne w niejednym ale to mi teraz 

przychodzi na myśl). Mówię o jego bezkompromisowym podejściu do kwestii noszenia kamizelek. Co 

ważne mówi, że POWINNIŚMY SAMI CHCIEĆ NOSIĆ KAMIZEKI, a nie że powinien istnieć 

obowiązek ich noszenia. 

Chętnie poczytałbym też opinie Jacka o szelkach, linach bezpieczeństwa i przypinaniu się. To 

szczególnie ważne dla samotników i osób żeglujących w małych załogach. Cóż nam bowiem z 

zachowania pływalności, jeśli jachtu niema kto zawrócić i nie ma kto pomóc wydostać się na pokład. 

Wróćmy jednak do początku. Realizacja długich rejsów bywa różnie motywowana. Minęła już epoka 

odkrywania nowych lądów. Wciąż jednak każdy od nowa może poznawać nowych ludzi. Nowe 

obyczaje. Nowe kultury. 

W dużym stopniu minęła epoka wyczynu, rozumianego jako walka z własną słabością. Ale można też 

powiedzieć, że to tylko pozór. Co z tego, iż mamy dziś mocne materiały, lekkie konstrukcje, 

elektronikę, systemy łączności, dokładne prognozy, łatwość żywienia i komfortową odzież? Morze się 

nie zmieniło. Kiedy trafiamy na trudności, złą pogodę, awarię, własną słabość – wtedy nie można 

powiedzieć: „idę do wanny, proszę nie pukać”. Wtedy wciąż można i trzeba zebrać się w sobie i 

pokonywać przeciwności. 

Żeglując tak jak skipper „Eternity” jest trochę łatwiej. Owszem, na lądzie są przyjaciele i kibice, dla 

których rejs i skipper to ważna sprawa. Ale nie ma sponsorów, trenerów i dziennikarzy rozliczających z 

każdego ruchu, słowa i, ze szczególną satysfakcją, każdego niepowodzenia. Nie ma też „dyrektorów” 

na lądzie, wszystko lepiej wiedzących i usiłujących dyktować żeglarzowi trasę, terminy, dobrze że nie 

moment każdego zwrotu. Fajnie, jeśli to współczesny „router”, wspomagający skippera swoją wiedzą 

meteorologiczną podsyła swoje rady. Ale bywały czasy, kiedy decyzje za kapitana usiłował 

podejmować anonimowy sztab działaczy i urzędników w Warszawie, poczynając od niesławnie 

przerwanego w Casablance rejsu „Josepha Conrada” do Stanów Zjednoczonych w 1958 roku, aż po 

okolice roku 1980, a nawet później. Dziś, w wielu miejscach na świecie sztaby polityczne zastąpili 

sponsorzy, niekoniecznie mający pojęcie o morzu i żeglowaniu. Myślę że to jednak zdrowsza sytuacja, 

choć przecież wtedy „władza” była niczym innym, jak sponsorem. Tyle, ze kierowała się nie interesem 

ekonomicznym, a przedziwnymi meandrami politykowania i uwikłania. 
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„Joseph Conrad” –ze strony AKM AZS Gdańsk 

Dlatego możemy zazdrościć Jackowi Guzowskiemu, że chciał i umiał zrobić to właśnie tak, jak zrobił. 

Zrobić zwyczajny rejs. A jak wspaniały! 

Ktoś może, zachęcony przykładem, popłynie ze Stepnicy do Wolina, ktoś inny „szlakiem praojców”, 

jeszcze ktoś dookoła Rugii, Bornholmu. Każdy wytycza swój krąg i wraca do swojego domu. I chyba 

tylko nie umiemy tego cenić należycie, traktując żeglowanie po świecie, jak należną każdemu 

oczywistość, a nie pamiętając ceny, jaką musieli płacić wielcy (tak, wielcy!) poprzednicy. 

Nie potępiam tej niepamięci. Mimo, iż czasem prowadzi do podejmowania przez wielu Rodaków, 

czasem większość, złych, a nawet niebezpiecznych decyzji, nie mogę powiedzieć inaczej, niż że to jest 

nasze prawo. To normalne, choć boli, tacy są ludzie na całym świecie. Lecz ci, co pamiętają powinni o 

tym mówić. I dziękować takim jak Jacek Guzowski za piękną normalność żeglowania. 

Normalność zawsze w kamizelce i „szelkach:! 

7 listopada 2015 

* „Joseph Conrad” – pierwsza z serii „stoczterdziestek” (bez żadnego J), stalowych keczów 

zbudowanych w Stoczni Gdańskiej w latach 1957 do 1960, według projektu zespołu: Henryk Kujawa, 

Włodzimierz Kuchta, Zdzisław Pieńkawa, Wojciech Samoliński.. Pozostałe nosiły nazwy: „Dar Opola, 

„Jurand”, „Śmiały”, „Jan z Kolna”, Otago”. Były to praktycznie pierwsze jachty pełnomorskie 

zbudowane po wojnie w Polsce. 

Dane: 

Długość: ok.18 m, szerokość: 4,05 m zanurzenie: 2,85 do ponad 3 m, typ ożaglowania kecz, pow. 

ożagl. 144m2, załoga od 2 do 12 (14) osób. Silniki bywały różne, ”Pucki”, „Callasseny”, ”Perkinsy” i o 

różnych, rosnących z biegiem lat mocach. 

Dziś „Joseph Conrad” stacjonuje w Marinie Gdańsk i nadal pływa. „Śmiały” i „Jurand” oczekują na 

zatonięcie porzucone w basenie portowym w Trzebieży
12

. 

  

                                                 
12

 W 2018 roku “Śmiały” otrzymał status zabytku, podobno ma być wystawiony w Szczecinie. „Jurand” został pocięty na 

złom. 
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32 O GNIEWIE OCEANU 

„Gniew oceanu” to nieudany tytuł wspaniałego filmu
13

. Czemu nieudany? Tytuły filmów w polskiej 

wersji często nie są przecież dosłownym tłumaczeniem oryginału. Słowa „gniew oceanu” nie są jednak 

trafne. Zakładają jakiś stosunek oceanu do nas, ludzi. A ocean takiego stosunku nie ma. On po prostu 

jest, trwa od milionów lat i trwać będzie nadal i człowieka nie dostrzega. Nie głaszcze, nie walczy z 

nami, JEST. 

Zawsze bawiły mnie opowieści o zwycięskiej walce z morzem. Wielcy kapitanowie, bohaterowie, 

szczególnie w autokreacji, toczący z narażeniem życia zwycięskie pojedynki z żywiołem. A przecież z 

morzem można tylko współistnieć, dostosować się do warunków stworzonych przez żywioł. Kto umie 

to uczynić, kto wykorzystuje siłę morza dla własnych potrzeb, ten wygrywa, Dopływa do celu, 

wygrywa regaty, dożywa końca huraganu. Kto działa im wbrew, prędzej, czy później, jest skazany na 

porażkę. Porażkę z własną ignorancją albo ignorancją innych. 

Oczywiście, doświadczenie i wiedza, coraz większe możliwości technologiczne: materiały, 

rozwiązania konstrukcyjne, środki łączności i informacji, dając oraz większą zdolność współpracy z 

naturą. Nie przypadkiem jednak za najlepszych żeglarzy wszechczasów uważa się Polinezyjczyków, 

czy Wikingów, którzy w symbiozie z natura rodzili się, żyli i umierali. Byli przy tym całkowicie 

pozbawieni owej arogancji „człowieka cywilizowanego”, który uważa, że może wszystko, a który 

naprawdę może tylko tyle, na ile fizyka pozwala. I co jakiś czas przekonuje się o tym w sposób 

dramatyczny. Za cenę życia albo wielu żyć. 

Dlatego też tak „fascynujący” jest zaproponowany niedawno przez opiekuńczych biurokratów wymóg 

przewidzenia i szczegółowego opisania wszelkich zagrożeń, jaki może spotkać jacht i załoga podczas 

żeglugi, a nawet podczas postoju w porcie. Ten rodzaj arogancji ludzkiej jest wyjątkowo bolesny w 

skutkach. O ile „bohaterszczyzna wielkich kapitanów” śmieszy, o tyle arogancja urzędników po prostu 

rodzi zło. 

Biurokrata dba o nas, o nasze bezpieczeństwo, starając się zadekretować stan powszechnej 

szczęśliwości. Biurokracie wydaje się, że wprowadzając kolejne przepisy, jest w stanie przewidzieć 

wszelkie sytuacje i znaleźć wszelkie dla nich rozwiązania. Kolejnym krokiem jest wymyślenie 

dokumentów, które będą udowadniały, iż biurokrata te wymyślone reguły wdrożył, a jego 

„podopieczni” przestrzegają i stosują. I tak tworzy się fikcyjny, alternatywny świat. Byłoby to 

śmieszne, gdyby nie było tragiczne. 

A tragiczne jest przez to, że biurokrata wmawia nam skutecznie, iż jego procedury i jego kwity owo 

bezpieczeństwo nam zapewniają. Skutkiem jest zwykłe zwalnianie się z odpowiedzialności samych za 

siebie, brak refleksji nad swoimi czynami i zaniechaniami, brak samokształcenia, no i w konsekwencji 

obniżenie bezpieczeństwa. 

Przypomina się znana fałszywka historyczna o jedenastowiecznym królu Anglii i Norwegii oraz 

władcy Pomorza Kanucie Wielkim. Otóż czarna legenda przypisuje mu rozkaz ukarania i wychłostania 

batami morza, które miało nie chcieć się dostosować do jego poleceń. Prawda, zdaje się, była inna: 

potężny i wielki władca próbował „rozmawiać z morzem”, by namówić je do cofnięcia pływu, lecz 

dostrzegłszy jego doskonałą obojętność, pojął swój błąd, co wyrazić miał słowami: Let all men know 

how empty and worthless is the power of kings, for there is none worthy of the name. (Niech wszyscy 

ludzie wiedzą, jak próżna i nic nie warta jest potęga królów). 

                                                 
13

 „Gniew oceanu” (“The Perfect Storm”) reż. Wolfgang Petersen, 2000 
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”Canute and His Courtiers” źródło: Pictures of English History Plate X 

I wypadałoby tu zadać pytanie, czy naprawdę XXI-wieczni biurokraci nie mogą być tak rozsądni, jak 

nasi przodkowie 1000lat temu. TYSIĄC LAT TEMU! 

Cóż, „gniew oceanu” biurokratów nie dosięgnie. Gniew ludu zapewne też. Świat tak ewoluuje, że rola 

urzędników jest wciąż większa i większa. Niestety w naszej części świata rodzi to gorsze skutki, niż 

pewnej części „starej Europy” (Niemcy, Beneluks, Skandynawia, Wielka Brytania). 

Tam na Zachodzie historia, ale także najgłębsze podstawy filozoficzne, każą podporządkowywać życie 

prawu i procedurom. U nas, i nie tylko u nas, dominuje indywidualizm. Niestety indywidualizm 

rozumiany, jako w swoim rodzaju wolność absolutna jednostki, kosztem wspólnoty. „Mądre głowy” 

mają różne wyjaśnienia tego zjawiska. Poczynając od filozoficznych fundamentów szukanych w 

tomizmie, aż po „cechy narodowe”. Wyjaśnieniem też może być długa tradycja, obyczaj zakorzeniony 

kilku wieków. Kolejne pokolenia były przyzwyczajane, że władza jest obca i wroga, a prawo przez nią 

nadawane jest głupie i złe. Słuszne było więc to prawo nie tylko krytykować ale i omijać. 

Ten stan powinien się zmieniać. Czas zbliżać się do tych, co są w czołówce europejskiej. Lecz 

urzędnicza, biurokratyczna mentalność twórców prawa powodująca powstawanie przepisów zbędnych 

i absurdalnych, do tego niechlujstwo w jego stanowieniu, skutkujące niejasnością i sprzecznością 

przepisów, to wszystko powoduje proces odwrotny. Zamiast szanować procedury łamiemy je lub 

omijamy. Zamiast nakłaniać do przestrzegania prawa, uczymy się jak je łamać bezkarnie. 

Obywatel, człowiek wolny, ma prawo do obywatelskiego sprzeciwu wobec władzy. Ale prawodawcy 

nie powinni zmuszać do niego nieustannie i wszystkich. Inaczej przeradza się to w sprzeciw i opór 

wobec własnego państwa. Czy kiedyś doczekamy starania władzy o zmianę tego stanu rzeczy? 

A Bałtyk grzmi. Kolejny sztorm jesienny nadciąga: 

Wy nie wiecie, jak szumi morze, hen, na dalekiej północy, 

Kiedy wiatr fale miecie i rozbija o ląd, 

To aż dech w piersiach tłumi od tej grozy, tej mocy, 

Lecz wy tego nie wiecie, no bo skąd.
14

 

Żyjmy wiecznie (w kamizelkach i pasach)! 

14 listopada 2015  

                                                 
14

 
14

 „Na statku Lady Mary”, słowa prawdopodobnie Jerzy Jurandot. W polskim Internecie ten zacytowany tu refren po 

pierwszej zwrotce zastąpiono refrenem z drugiej zwrotki, no i podaje się autorów, jako nieznanych. 
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33 O WANDALIZMIE TROCHĘ PRZEKORNIE 

W trakcie urlopu popodróżowałem sobie po portach których władcami przez kilka pokoleń byli Z Bożej 

Łaski Królowie Szwedów Gotów i Wenedów. Odwiedziłem Roztokę, Bardo, Brzeg, Strzałów, Gryfię, 

Wołogoszcz, Wkryujście... Na koniec byłem w Wołyniu. Wiecie, gdzie to? Jeśli nie, to zaraz się okaże. 

Polacy nie są narodem morskim. Pewnie długo nie będą. O źródłach tego stanu rzeczy kiedyś pisałem 

w SSI, zainspirowany nocnymi rozmowami Henryka Andersza z Dariuszem Boguckim, opisanymi 

przez tego ostatniego w jednej z książek. O tym, czy to dobrze, czy źle, czy może nawet bardzo źle, nie 

chcę dyskutować, szczególnie w kontekście trwających propagandowych ruchów, mających w 

założeniu dowartościować i „odbudować” polską gospodarkę morską. 

Lecz rejs po portach, które wymieniłem wyżej, nasuwa pewne refleksje natury historycznej. To nie jest 

tak, że Polacy, czy szerzej Słowianie, byli zawsze wyłącznie rolnikami. Wiemy o tym jednak bardzo 

niewiele. 

Dziś usiłujemy się chlubić dość marnymi, (choć ta marność jest dobrze uzasadniona realiami 

geopolitycznymi I RP i rzeczywistymi potrzebami państwa) próbami budowy królewskiej floty 

wojennej, kaprami królewskimi (czyli po prostu wynajętymi przez króla korsarzami), bitwą oliwską. 

Oczywiście wiemy też o Kaszubach, jako mówiącym dziwacznym, niezrozumiałym dla przeciętnego 

Polaka językiem plemieniu rybaków, mieszkających na rodzącej kamienie pomorskiej ziemi. Trudno 

uznać tę wiedzę i tradycję za przynoszącą chlubę nauczycielom i propagatorom historii. 

A do tego owe skromne tradycje widzimy często, hmmm, nieco dziwacznie. Pewna mocno 

propagowana szanta głosi, że: 

„Ma Anglia Nelsona i Francja Villeneuve'a, 

Medina-Sidonia w Hiszpanii żył. 

A kto dziś pamięta Arenda Dickmanna? 

To polski admirał, co z Szwedem się bił.”
15

 

No cóż. Arend Dickmann był Holendrem, do Gdańska przybył za chlebem (tak! był imigrantem!) już 

po czterdziestce, na służbę królewską zaciągnął się po sześćdziesiątce, zwycięstwo pod Oliwą, (a 

dowódcą polskiej floty został przez przypadek na skutek choroby admirała Wilhelma Appelmana), 

zakończyło zarazem jego życie, zaś sama bitwa dla toczącej się wojny okazał się bez znaczenia. 

 

                                                 
15

 „Szanta Oliwska”, słowa Tomasz Piórski, wyk „Cztery Refy 
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„Wikingowie” z Polski, Szwecji, Danii, Rosji, Ukrainy, Czech, Niemiec, Francji, Anglii – Wolin, 

sierpień 2015 

Jeszcze śmieszniejsze jest zestawienie odniesień Dickmanna do admirałów z krajów morskich. Nelson 

– sprawa jasna, choć to trochę tak, jakby porównywać starcie kompanii czołgów z bitwą na „łuku 

kurskim”. Za to Medina Sidonia pamiętany jest z katastrofy „Wielkiej Armady”, która złamała morską 

potęgę Hiszpanii, a Villeneuve z lania pod Trafalgarem, a wcześniej jeszcze pod Abukirem, jakie 

odebrał właśnie od Nelsona. Doszło do tego, że popełnił samobójstwo, choć są hipotezy, że to kazał 

usunąć go Napoleon, nie mogąc znieść jego nieudolności. Czy to mają być nasze wzorce? 

W tej sytuacji trudno się dziwić, że niewiele wiemy o historii ziem, które odwiedziłem i naszych, w 

pewnym sensie, przodkach tam żyjących. Tereny dzisiejszej Meklemburgii – Pomorza Przedniego 

związki polityczne z piastowskimi książętami utraciły dawno, państwo polskie, jako całość usiłowało 

mieć tam swoje interesy za czasów Mieszka I, lecz już za Chrobrego polityka polska zaczęła 

przekierowywać się na wschód i południe. Powoduje to, że w podręcznikach historii Polski wspomina 

się w kilku zdaniach o Weletach, czasem jeszcze o potędze wikińskiego Jomsborga. Szersze 

wspominki beletrystyczne o Pomorzu (dla nas „zachodnim”) mamy chyba tylko w wielkim cyklu 

Gołubiewa „Bolesław Chrobry”.  

Panowanie duńskie, szwedzkie i niemieckie i półwieczne negowanie niemieckiej historii Pomorza w 

PRL, spowodowało także brak tłumaczeń źródeł niemieckich i skandynawskich. 

Dziś, gdy w Wołyniu – Jomsborgu odbywa się coroczny „Festiwal Słowian i Wikingów”, rejs po 

tamtych wodach zmusza do refleksji. Przecież nasi przodkowie umieli budować statki, zapewne 

porównywalnej jakości z długimi łodziami Wikingów, umieli żeglować, umieli także walczyć, tamte 

ziemie przez Wikingów podbite nie zostały. A jednak to Wikingowie spenetrowali ziemie od Sycylii, 

przez Normandię i Brytanię, po Morze Czarne. To oni dopłynęli do Grenlandii i do Ameryki 

Północnej. 

Czy można postawić tezę, że byli nieudolni, źle zorganizowani? Czy może nie zainteresowani 

ekspansją? A może nie dostali dość silnego wsparcia ze strony władców, którzy potrafili przeszkodzić 

im w zbudowaniu własnej potęgi ale nie byli zainteresowaniem umacnianiem swojego panowania? 

Tego po amatorsku nie rozstrzygniemy. 

Możemy natomiast zastanawiać się nad przyczynami ogólnej niewiedzy Rodaków. I tu chyba jest coś 

do zrobienia. W ramach szkolenia „na stopnie” w czasach PRL uczono historii żeglarstwa i tę wiedzę, 

lepiej lub często gorzej, egzekwowano na egzaminach. Nie pochwalam tamtych programów, ani 

tamtych egzaminów. Nie widzę sensu tłoczenia do niezainteresowanych głów wiedzy niekoniecznej, 

której potrzeby posiadania oni nie odczuwają. W końcu jeśli sekretarz generalny jednej z największych 

partii politycznych lokuje Powstanie Warszawskie w 1989 roku, to po co komu odróżnianie Teligi od 

Zaruskiego, a „Poloneza” od Daru Pomorza”. 
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Taka dygresja: kiedyś do Jastarni wszedł „Copernicus”, już po swoim sławnym rejsie (kto wie jakim i 

w którym roku?) Po kei wędrowała rodzinka i wszechwiedzący tatuś instruował małżonkę i dziatki: 

„Zobaczcie: łódź podwodna”. 

Wracajmy jednak do znajomości własnej tradycji. Minęły czasy oficjalnych programów. Może więc 

wróćmy do czasów, kiedy historie własne rodziny opowiadały babcie i dziadkowie. Tyle, że 

możliwości komunikacyjne mamy dziś niepomiernie większe. Klechdy babuni wysłuchiwała garstka 

wnuków, w Internecie można dotrzeć do tysięcy. Garstka wobec setek tysięcy żeglujących? Tak, ale 

garstka zainteresowanych! 

Czy znajdą się babcie i dziadkowie, którzy zechcą snuć swoje opowieści w SSI? A może i ja wtedy 

dowiem się coś więcej o Wenedach, Roztoce, Bardo, Brzegu, Strzałowie, Gryfii, Wołogoszczy, 

Wkryujściu. O Wołyniu przynajmniej TVP Historia miała 1,5-godzinną audycję. 

21 listopada 2015 

PS. A skąd ten tytułowy wandalizm? Ano Wenedów inaczej zwano Wandalami. Tytuł króla 

szwedzkiego brzmiał po szwedzku: Med Guds Nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, a po łacinie 

Dei Gratia Suecorum, Gothorum et Vandalorum Rex). Tak, wiem, że określenie „wandalizm” pochodzi 

od starożytnego germańskiego plemienia Wandalów, którzy tyle szkód poczynili w zdobytym Rzymie, 

że weszli do przysłowia. Puryści wybaczą mi jednak zareklamowanie swojego tekstu i ściągnięcie 

kilku dodatkowych czytelników przez użycie swobodnego skojarzenia. 
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34 O NORMALNOŚCI 

Około 17-18 grudnia 1981 roku grupka działaczy „Solidarności” spotkała się po raz pierwszy razem od 

dnia ogłoszenia stanu wojennego. Nastroje łatwo można sobie wyobrazić. Padło pytanie „Ile to 

potrwa?” – odpowiedziałem:- „Sześć, siedem lat”. Koledzy okrzyknęli mnie pesymistą i defetystą. 

Choć tego słowa znaczna część z nich nie znała, intencja była jednoznaczna. Przestali na mnie 

krzyczeć, gdy pozwolili mi wyjaśnić: -„To nie będzie kolejny przełom. Nie naprawianie socjalizmu. 

Usuwanie błędów i wypaczeń. Ustrój się po prostu zawali. Dożyjemy mieszkania w normalnym kraju”. 

„Znaczy pan nie wiedział ale powiedział” – mówi cytat ze znanej książki
16

. Podobnie i mnie się 

przydarzyło. W najśmielszych marzeniach nie wyobrażałem sobie wówczas upadku komunizmu i 

zniknięcia ZSRR jako możliwego w dostępnym dla człowieka horyzoncie czasowym. 

Ale…powiedziałem. Trzy, cztery lata później upadek ustroju przewidywałem już dużo śmielej i w 

sposób gruntownie przemyślany, nie wiedząc jednak nadal, kiedy i jak to nastąpi. W roku 1987, czy 88 

już było ten koniec niemal widać. Ukułem wtedy powiedzenie, że dożyjemy jeszcze chwili, kiedy 

będziemy mieszkali w normalnym kraju, a nasze dzieci lub wnuki będą żyły nawet w zamożnym kraju. 

 

Znalezione w Internecie 

Następne ćwierćwiecze tę myśl potwierdziło. Systematycznie, choć pewnie dla wielu zbyt wolno, 

Polska się zmieniała. Coraz bardziej doganialiśmy kraje i społeczeństwa, które poprzedniego półwiecza 

nie straciły. W ostatnim roku dawało się już prognozować, że dojście do średniego poziomu 

europejskiego, po raz pierwszy od zapewne 500 lat, to kwestia może dwudziestolecia. 

Dobitnym przykładem jest żeglarstwo. Część z nas pamięta biurokratyczny gorset, w jakim lokował 

nas poprzedni ustrój, swobodę „państwa” w robieniu tego, co zechce, wszechwładzę „służb”. Jakim 

szczęściem było, gdy dobrotliwa władza, po całkowitym zamknięciu żeglarzom dostępu do morza w 

1982 roku, dostęp ten w kolejnym roku otworzyła. A jak zadowoleni byliśmy z wstemplowywania do 

książeczek żeglarskich „klauzul na pływania morskie” na całe pięć lat! No nie całe: na pięć kolejnych 

sezonów letnich. 

Chyba gorzej pamiętamy lata 90-te. Lektura jedynego dokumentu SAJ z tamtych lat, który pozostał w 

SSI jest porażająca. Dziś, gdy narzekamy na absurdalne i zbiurokratyzowane projekty aktów prawnych 

produkowane przez urzędników, mamy skłonność do pewnego bagatelizowania skali zmian, jakie 

nastąpiły. A są one ogromne. Niedocenianie własnych sukcesów to nie jest tylko cecha żeglarzy, nie 

jest to cecha wyłącznie Polaków, daje jednak wiatr w żagle ludziom o złych intencjach. 

Wydaje mi się, że najmniej zmieniło się jedno: znaczna część polityków i urzędników wciąż traktuje 

prawo niechlujnie. Nie dba się o tworzenie dobrych przepisów, potem samemu się te przepisy 

lekceważy, dając wzór obywatelom, by też je lekceważyli. Pod tym względem Polska jest daleko od 

normalności. A gdy jeszcze zaczyna dominować przekonanie, że „wola narodu wyrażana przez nas” 

                                                 
16

 K. O. Borchardt „Znaczy kapitan 
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stoi ponad prawem, to widać groźbę oddalania się tej normalności, która jest standardem w cywilizacji 

euroamerykańskiej. 

 

Charlie Chaplin w filmie „Dyktator” (1940 –z Filmwebu 

Znów, schodząc z poziomu Konstytucji” do codziennego żeglowania: w jaki sposób praworządny 

obywatel ma przestrzegać prawa, kiedy dwa organy równocześnie wydają dwa sprzeczne przepisy? 

Tak, przecież miało miejsce na przykład w przypadku „zamknięcia Zatoki Puckiej”. Jak się sprawy 

potoczą w przyszłości przewidzieć nie potrafię, lecz w tym właśnie przypadku stało się coś ważnego: 

obywatele nie pozostali bierni. Oczywiście, dla niektórych zatrzymanie procesu ustanawiania ochrony 

obszarów Natura 2000 na Zatoce będzie przejawem „imposybilizmu państwa”. I oczywiście wtedy o 

„woli ludu” błyskawicznie zapomną. Dla innych jednak, będzie to dowód, że warto się angażować. A 

ja dodam, że warto nie tylko dla doraźnych korzyści, własnych, czy grupowych, dla uwolnienia od 

jednego, czy drugiego zbędnego przepisu. Warto też dla budowy takiego prawa, by ogółowi chciało się 

go przestrzegać. 

To, o czym wyżej to jedno. Na tworzenie prawa w normalnym kraju wpływ mogą mieć instytucje i 

mechanizmy. Trybunały, rzecznicy praw oraz organizacje pozarządowe i media. W naturze biurokracji, 

przynajmniej polskiej, bo o zagranicznej wiem niewiele, jest ułatwianie sobie życia i uzasadnianie 

potrzeby swego istnienia. Po to właśnie trybunały, rzecznicy praw oraz organizacje pozarządowe i 

media. Tworzą pewną równowagę. 

Gorzej, gdy pojawia się „drugie”: gdy to nie naturalne cechy biurokracji, a świadoma polityka 

rządzących. Gdy ta polityka sprowadza się do ubezwłasnowolnienia trybunałów, rzeczników praw, 

skorumpowaniu mediów i podporządkowania lub likwidacji organizacji pozarządowych. Jeszcze 

gorzej, gdy dzieje się to za przyzwoleniem społeczeństw, wręcz na ich „żądanie”. A że to możliwe 

pokazuje historia XX i niestety także XXI wieku u różnych naszych sąsiadów. I wtedy normalność 

zastępuje autorytaryzm w różnych postaciach. 

Normalność nie jest dana raz na zawsze. Chaplin w śmiesznej komedyjce znów może być przestrogą. 

28 listopada 2015 
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35 O STYLU 

Przez wiele lat miotały mną uczucia ambiwalentne. Lektura żeglarskich relacji: Slocuma, Gerbaulta, 

Vossa, Tabarly’ego, Chichetestera rozbudzała wyobraźnię i bezsilną zazdrość. Jako dziecko nie 

rozumiałem jeszcze przyczyn, dla których takie rejsy były dla nas nieosiągalne. Jedyne próby wyjścia 

na oceany to były „oficjalne delegacje” ze sterowaniem z biurokratycznych gabinetów w Warszawie 

albo wyprawy naukowe. Tylko w ten sposób dało się pogodzić doktrynę totalitarnego ustroju z 

dążeniem do wolności. Wiem, że pomijam przypadek Leonida Teligi, traktuję go jak wyjątek, a wyjątki 

jak wiadomo, potwierdzają regułę. 

Za rządów idola naszego obecnego „naczelnika” nastąpiło swoiste otwarcie na świat. Dobrotliwa i 

mądra władza zobaczyła też korzyści propagandowe, jakie można wyciągnąć z prezentowania 

osiągnięć sportowych Polaków. Pozwoliło to na starty w międzynarodowych imprezach i na 

organizacje „wypraw”, czyli rejsów już mniej badawczych, a bardziej wyczynowych. 

Z tamtej epoki datuje się nieprzemyślany pogląd, wyrażający dość pogardliwy stosunek do żeglarzy 

niemieckich, duńskich, czy szwedzkich. To my byliśmy prawdziwymi żeglarzami, zejmanami, wilkami 

morskimi, żywionymi niedźwiedzim mięsem, umiejącymi sprostać wszelkim przeciwnościom, 

naprawić samodzielnie każde urządzenie, dopłynąć wszędzie bez silnika, wytrzymującymi całymi 

dniami na Bałtyku w rejsach non-stop, bez żyletki i mydła. A oni, mięczaki, żeglujący przy brzegach, 

chowający się w portach przy byle siódemce, manewrujący tylko na silniku i używający kolorowego 

papieru toaletowego! 

Pojawiły się pisane relacje o rejsie „Ludojada” Mączki, książki Griffina i Marca Linskiego, okazało się, 

że można żeglować inaczej. Można? Trzeba jednak być milionerem-abnegatem albo Anglikiem, czy 

Francuzem. To nie dla nas! 

Przełom nastąpił około roku 1991. Tak się składa, że to rok założenia SAJ (tak, tak, to już dwadzieścia 

pięć lat!). Poczynając od literatury, tym przełomem była „Praktyka bałtycka na małych jachtach”. Na 

papierze przeczytaliśmy, że normalne jest proste żeglowania na małych jachtach, zaś nienormalne są 

restrykcje biurokratyczne. A ustrojowa zmiana pozwoliła szybko zacząć to potwierdzać empirycznie. 

Już nie musieliśmy pływać w „krajowe rejsy stażowo-szkoleniowe”, można było włóczyć się od portu 

do portu, korzystając z praw obywatelskich przysługujących Europejczykom. Dowiedzieliśmy się, że 

żeglarstwo to praktyka, a nie teoretyczny doktorat. Dowiedzieliśmy się, że żeglarstwo to odpowiadanie 

samemu za siebie, a nie zdobywanie podpisów i stempli. 

Pozwoliło to znaleźć czas na włóczenie się po małych portach. Wyzwoleni z presji czasu i zakupów 

wszystkiego, czego wcześniej w Polsce nie było, mogliśmy się przyglądać życiu żeglarzy niemieckich, 

duńskich i szwedzkich. I nagle zobaczyliśmy, że prawdziwe żeglarstwo to nie tylko niedźwiedzie 

mięso, to także relaks, lampka wina w przyportowej tawernie i dziewczyny w bikini opalające się na 

pokładzie. To działająca na jachcie toaleta, posiłki przygotowywane ze świeżych produktów, 

możliwość zjedzenia na talerzu i posługując się normalnymi sztućcami, brak konieczności pompowania 

zęz co dwie godziny, aktualne mapy dostępne na pokładzie. 
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Kamizelka nie musi Damie przeszkadzać, źródło:gizmodiva.com 

Piszę w pierwszej osobie, bo sam tę drogę przechodziłem i w liczbie mnogiej, bo jako obserwator i 

komentator, widziałem, jak drogę tę przechodzi wielu. Daje mi to prawo do uogólnień. 

Nie oceniam, nie kajam się ani nie chwalę. Relacjonuję. To wspomnienie prowadzi mnie do 

oczywistych wniosków. Jeden z siwą brodą napisał, że „byt określa świadomość” – to tłumaczy zmianę 

sposobu widzenia świata. 

Jest jednak drugi wniosek i ten warto zapamiętać. Nie ma „słusznego” żeglarstwa. To zdobycz 

zwycięstwa demokracji i zdrowego rozsądku sprzed ćwierćwiecza. Takie żeglarstwo jest właściwe, jaki 

odpowiada żeglującemu. Można płynąć do Antarktyki, można bić rekordy najkrótszych przebiegów, 

startować w regatach, płynąć mieczówką lub żaglowcem dookoła świata. Można włóczyć się po 

szkierach albo pokonywać „trasę praojców” Gdynia – Jastarnia 13 razy w roku. Nasza wolność polega 

właśnie na tym: sami wybieramy i tolerujemy wybory innych. Obyśmy jej nie utracili. 

Zacznijmy od siebie. Na ekranach telewizorów możemy obserwować dziesiątki tysięcy pospolitego 

ruszenia. To jedna strona medalu. Jest i druga. Każdy z nas ma coś do zrobienia. Są rady osiedli, są 

organizacje charytatywne, są kluby sportowe dla dzieciaków. Elementem Polski obywatelskiej mogą i 

powinny być także organizacje żeglarskie. Takie, które pilnują, by wolności nam nikt nie zabierał – o 

tych głośno. Ale i takie, powszechnie nie znane, gdzie pasjonaci, sami dla siebie i swojego otoczenia 

starają się wspólnie działać. Takie podejście tworzyło żeglarstwo w czasach wrogich, nie okazało się 

zbędne w czasach triumfującego skrajnego liberalizmu, jest konieczne w czasach nudnej normalności, 

którą obyśmy odzyskali. 

Nudzę? Być może… Ale nie przestanę. 

12 grudnia 2015 

PS. „Audycja zawierała lokowanie produktu” 

Polecam w kolejności pojawienia się w tekście: 

Joshua Slocum „Samotny żeglarz” 

Alain Gerbault „W pogoni za słońcem”, „Na powrotnej drodze” 

John Voss „Łodzią żaglową przez oceany” 

Eric Tabarly” „Samotne zwycięstwo”, „Moje Pen Duicki” 

Francis Chichester „Gipsy Moth okrąża świat” 

Wojciech Jacobson „Marią do Peru” 
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Antoni Pisz „Marią przez Pacyfik” 

Maurice Griffiths „Na małych statkach wśród piaszczystych ławic” 

Marc Linsky „Żeglarstwo swobodne” 

Jerzy Kuliński „Praktyka bałtycka na małych jachtach” 
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36 O WYRZUTKACH, POWSINOGACH I WŁÓCZYKIJACH 

Jak tu pisać, gdy w ponad dwudziestu miastach polskich tyle się dziś dzieje? Jestem jednak solidnym 

pracownikiem SSI. A że temat czeka od dawna, zmobilizuję się (z przerywnikiem na spacer po 

gdańskim Długim Targu). 

Żeglarstwo zawiera sporą dozę romantyzmu. Nie każdy żeglujący to odczuwa, nie każdy umie sam 

sobie zwerbalizować, lecz jestem przekonany, że to wciąż, także w XXI wieku, dominujący czynnik 

ciągnący nas na morze. 

Wiele razy wspominałem o różnych sposobach i stylach żeglowania. Jeden z nich budzi szczególne 

emocje. Raz na tysiąc, a może na milion, zdarza się żeglarz, który staje się natchnieniem dla wielu. 

Dzieje się tak, bo mimo iż ogromna większość z nas poddaje się romantyzmowi morza tylko raz w 

roku na czas urlopu, to niemal każdy w cichości serca marzy… 

Nazwiska takie jak Ludomir „Ludojad” Mączka, Jerzy Radomski, to polska legenda. Tomasz i Beata 

Lewandowscy, rodzina Ludwińskich (katamaran o wszystko mówiącej nazwie „Wyspa Szczęśliwych 

Dzieci”) i jeszcze inni, których dziś w pamięci nie mam albo po prostu o nich nie wiem, bo żeglują dla 

siebie, na swoim i za swoje, po cichu i pomyślnie. 

W tym zestawieniu nazwisko Paul Christian Julius Sproge może zastanawiać. Któż to u licha jest? 

Zagadka stanie się dla niektórych łatwiejsza, gdy podamy nazwisko, pod jakim jest znany 

powszechnie: Fred Rebell. Urodzony w 1886 roku w Windawie w Kurlandii (dziś Ventspils na 

Łotwie). Około 1907 roku dla uniknięcia poboru do carskiego wojska (a służba trwała wtedy bodaj 25 

lat!) zmienił nazwisko i uciekł do Niemiec. Tam zaokrętował na statek jako palacz i posługując się 

fałszywą książeczką marynarską dostał się do Australii. Był robotnikiem kolejowym, rolnikiem, 

pracownikiem tartaku, ożenił się, a po kilkunastu latach rozwiódł. Bezrobotny, zdecydował się na 

emigrację do Stanów Zjednoczonych, lecz nie mógł otrzymać wizy i nie było go stać na bilet. 

Natchniony przez głośny wówczas samotny rejs przez Pacyfik Harry’ego Pidgeona postanowił 

popłynąć do Ameryki jachtem. Około 1931 roku kupił więc starą 18-stopową jolkę regatową, którą 

nazwał „Elaine”. Wyremontował, dobalastował, zamiast kabiny zrobił namiot. Paszport zrobił sobie 

sam. Nie tylko paszport, sekstant także sam zrobił, podziałkę stopniową wykonując z piłki do metalu. 

Zamiast chronometru używał dwóch starych zegarków. Transpacyficzny rejs samotny trwał wiele 

miesięcy, przerywany był na wyspach dla wykonania niezbędnych remontów, w końcu jednak „Elaine” 

przybiła do San Pedro w Kalifornii. Było to pierwsze samotne przejście Pacyfiku z zachodu na wschód. 

Niestety, najpierw został zatrzymany przez władze imigracyjne z powodu fałszywych dokumentów, 

potem „Elaine” została rozbita w porcie, za co Rebell wywalczył od administracji odszkodowanie w 

wysokości 85 dolarów, a ostatecznie w 1935 roku władze amerykańskie ostatecznie deportowały go do 

Łotwy. Zamieszkał tam u rodziny, napisał wspomnienia zatytułowane „Ucieczka na morze”, wydane w 

po angielsku i francusku, a potem kupił stary kuter rybacki, by wrócić do Australii. Niestety stan kutra 

uniemożliwił żeglugę już przy wybrzeżach Anglii. Uparty Rebell zaokrętował jako załogant na jakiś 

jacht i ostatecznie dotarł do Australii pod koniec 1939 roku. Tam znów uprawiał różne zawody, w 

końcu został kaznodzieją zielonoświątkowym i autorem traktatów religijnych. Zmarł w 1968 roku. 
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Pięć miesięcy pod namiotem 

Fred Rebell to postać prawie zapomniana, acz znacząca. Żeglarstwo było dla niego nie celem, lecz 

narzędziem. Środkiem do takiego życia, jakie sobie chciał wybrać, pierwotnie zapewne tylko 

bezpiecznego i dostatniego, potem także uduchowionego, w taki sposób, jak sam chciał. On i tylko on. 

To jest wspólna cecha tych jakże różnych ludzi i jakże różnych rejsów. Bunt przeciw temu, co dla 

większości jest oczywiste, codziennej krzątaninie, obowiązkom, szarości. Od kiedy powstała tzw. 

masowa kultura, od Jacka Londona poczynając, samotny włóczęga i buntownik stał się bohaterem 

masowej wyobraźni, nawet, jeśli ogół nie idzie w jego ślady. Bo bunt ten najczęściej jest tylko 

odruchem serca, potem znów kursujemy między pracą, a domem, odliczając dni do wielkiego rejsu ze 

Świnoujścia na Rugię, albo Gdyni do Allinge i Nexø. 

Tym niemniej: 

Jutro popłyniemy daleko... 

Jutro popłyniemy daleko, 

Jeszcze dalej niż te obłoki. 

Pokłonimy się nowym brzegom, 

Odkryjemy nowe zatoki. 

[Konstanty Ildefons Gałczyński] 

19 grudnia 2015 
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37 O ZMIENIAJĄCYCH SIĘ CZASACH I KONIECZNOŚCI WYRUSZANIA W DROGĘ 

Wysłuchałem w radio ciekawej opowieści o Jeremim Przyborze. Obok anegdotek i cytatów z 

„Kabaretu Starszych Panów”, autor audycji – znany literat i gawędziarz – sporo czasu poświęcił na 

zachwyty nad poetyckim geniuszem Przybory. Sam pięknie posługujący się polszczyzną, analizował 

doskonałość doboru słów, konstrukcji tekstów, umiejętność zawarcia w nich delikatnych, a przecież 

zrozumiałych dla każdego wówczas aluzji. Wszystko to czyniło z tekstów Przybory, opartych nieraz na 

bardzo ryzykownych literacko pomysłach, istne perełki, a podparte podkreślającą treści muzyką 

Jerzego Wasowskiego tworzyło całość niepowtarzalną. 

Czemu na najbardziej żeglarskiej stronie internetowej w Polsce wracam do tej audycji i tych 

wspomnień? Skojarzenia chodzą różnymi ścieżkami. Pierwsze z nich dotyczyło przemian, jakie 

zachodzą w świecie: „Gorszy pieniądz wypiera lepszy”, „Świat idzie ku gorszemu”, „Za moich 

czasów…”, „Za Franza Josefa to…”, „Wszystko psieje” (co winne biedne pieski?!) i wreszcie: 

„Tempora mutantur et nos mutamur in illis” – prawdę tych powiedzeń doskonale widać, gdy 

porównujemy tamten kabaret ze współczesnością. 

 

Znalezione kiedyś w Internecie 

Wyrafinowany dowcip tekstów i muzyki, połączony z dżentelmenerią „starszych” – wówczas około 

pięćdziesiątki – panów, tworzyły całość niepowtarzalną, dodatkowo ubarwioną występami czołówki 

polskich aktorów. 

A żeglarstwo… Drewniane, smukłe i niskie jachty, każdy stanowiący przedwojenną indywidualność, 

białe kadłuby, codziennie szorowane pokłady, eleganckie i ciche manewry bez silników (fakt, że 

czasem okraszone seriami wywrzeszczanych jak na fregacie komend). Dziś idealizujemy te obrazki, 

kontrastując je z tysiącami jednakowych plastikowych pudeł, oklejonych kolorową reklamą, 

manewrujących w dymie spalin i z komendami, w których czasem większość słów należałoby zastąpić 

w nagraniu dźwiękiem „piiiip”. Tak, wiem, że przejaskrawiam, takie prawo felietonisty. I chciałbym 

dodać, że co prawda zgadzam się, że kiedyś bywało bardziej elegancko i wyrafinowanie ale nie 

uważam, iż dziś jest gorzej, a w przyszłości będzie jeszcze gorzej. Jest i będzie inaczej. I obecne czasy, 

w tym obecne żeglarstwo mi się podobają, mimo iż masowość wyklucza dżentelmenerię. Czy 

wyklucza również minimum kultury osobistej? 

Audycja przyniosła jednak drugie skojarzenie. Władysław Zawistowski ilustrował swoją gawędę 

osobiście recytowanymi tekstami Przybory. Jeden z nich poruszył jakąś strunę: 

No i jak tu nie jechać 

No i jak tu nie jechać? – 

kiedy tak nowy szlak nas urzeka? 
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Kiedy dal oczy wabi, 

chociaż żal tego, co za nami. 

Nie ma nic bez ryzyka. 

Tylko widz, tylko widz go unika. 

A kto chce być wewnątrz zdarzeń – 

musi żyć wciąż z bagażem. 

Musi mieć walizeczkę i koc, 

i latarenkę na noc. 

Bywa, że piękny jest pobyt 

o kolorycie różowym. 

Bywa, że sobie myślicie: „Oby ten pobyt 

nigdy nie skończył się". 

I nagle ta chwila w pobycie 

do was przychodzi o świcie. 

I znowu przed dom wychodzicie, 

i wzrok gubicie we mgle. 

No i jak tu nie jechać... 

Jeremi Przybora 

 

Szymon w drodze i w kamizelce  – z Magazynu „Jachting” 

O ile wiem, Przybora nie był żeglarzem, choć na Mazurach bywał. W tamtych czasach nie miał też 

wielu szans na podróżowanie po świecie. A przecież tak trafił w punkt. Czy to duch poety, czy może 

tęsknota do wolności w latach zniewolenia? 

Bywa, że piękny jest pobyt na wyspach o różnorodnym kolorycie, lecz nagle przychodzi ta chwila o 

świcie, że znowu z portu wychodzimy. Dziś w domowym, świątecznym porcie, wysyłamy dobre myśli 

do tych co na morzu. Szczególnie do Szymona Kuczyńskiego, który na swym 6,5-metrowym 
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„Maxusie” jest na najtrudniejszym zapewne odcinku wokółziemskiej drogi. Dla nie poinformowanych: 

kilkanaście dni temu opuścił Reunion, tuż przed świętami przeszedł Przylądek Dobrej Nadziei i płynie 

dalej, nie stając w Kapsztadzie. Super! 

Wielu wyjść z portów i wielu udanych powrotów przez cały rok 2016 dla Klanu SSI. 

26 grudnia 2015 
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38 O BIUROKRATYCZNYCH REGATACH  

Sam, bez nikogo, 

Znów pójdę w drogę, 

Pójdę w rejs, bo chyba już czas 

Ten omszały ruszyć głaz, ruszyć głaz... 

Jeszcze nadzieją 

Oczy się śmieją. 

Pójdę w rejs, pewno spotkam znów 

Prawdę zamiast pustych słów, pustych słów... 

[Jerzy Porębski, Soledad] 

„Białe święta” coraz bliżej. Nawet pojawił się śnieg, lasy koło Rumi przybrały baśniowy wygląd. Lecz 

pogoda nie jest baśniowa. Chmury schodzą jeszcze niżej, niż ciśnienie atmosferyczne, na drogach co 

raz to jakiś kierowca dostaje małpiego rozumu i zgoła nie małpiego braku zdolności manualnych. W 

telewizorze słowa, które znaczą coś dokładnie odwrotnego, niż w polszczyźnie, jakiej używaliśmy 

jeszcze niedawno. Co z tego, że przygotowania do kongresu solidarnie skaczących przyjaciół 

przebiegają sprawnie, co z tego, że chwilami atmosfera przypomina wspaniałe miesiące sprzed 35 lat, 

kiedy spojrzenie na ekran telewizora powoduje wizję wielkich uszu (starsi zrozumieją, młodsi 

starszych zapytają). No i ja pamiętam, że wtedy trzeba było długich i mrocznych ośmiu lat do 

ponownej radości. 

Do sezonu jeszcze z osiem może dziewięć tych felietoników, do głównego rejsu – pół roku. A już by 

się chciało ruszyć. Tymczasem możemy się emocjonować regatami o żeglarskie wyróżnienia, wszędzie 

tu widać członków SAJ, wyścigiem „Polonusa” z nadchodzącą jesienią antarktyczną, no i powrotem 

Szymona Kuczyńskiego z wielkiej pętli. 

Regaty wyróżnień to w tej chwili przede wszystkim konkurs miesięcznika „Wiatr”. Tam rywalizujący 

o wiele długości przed innymi członkowie SAJ reprezentują dwa, w pewnym sensie przeciwne bieguny 

żeglarstwa. Wielki oceaniczny i polarny wyczyn i rodzinne żeglowanie na małym jachcie. To drugie 

jest bardziej zgodne z moimi obecnymi preferencjami, to pierwsze przypomina niezrealizowane 

nieśmiałe marzenia sprzed lat. I jak tu podejmować biurokratyczne decyzje kto lepszy? Chyba nie 

przypadkiem „analiza porównawcza” Tomka Piaseckiego pobiła wszelkie rekordy czytelnictwa w SSI. 

„Polonus” zawędrował głęboko w antarktyczny ląd i po rocznym pobycie postanowił wrócić na ocean. 

Grupka zapaleńców, którzy nie wiedzą, że to NIEMOŻLIWE, wykonała własnymi rękami remont, a 

teraz od kilku już tygodni, także tymi gołymi rękami przepycha kilkanaście ton stali do wody. Brak 

jeszcze centymetrów. Brak szczęśliwego zbiegu okoliczności. Stan spraw jest taki, że zanim wyślę ten 

tekst „Polonus” może pływać albo nie istnieć. 

 

 

Początek akcji – ze strony jacht-polonus.pl 
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To jeszcze nie koniec – ze strony jacht-polonus.pl 

I wreszcie Szymon, o którym już pisywałem dla SSI. Płynie na 6,5 metrowym jachcie. Płynie, jak 

dotąd szybko i skutecznie, osiągając przebiegi większe, niż dwukrotnie dłuższe jachty posiadające 

sponsorów na milionowe kwoty. „Atlintic Puffin” jest już znów „atlantycki”, nie ”pacyficzny albo 

indyjski”. Poniekąd ten ostatni etap może być najtrudniejszy. Szymon ma za sobą trzy oceany i 

obejście pod wiatr burzliwego Przylądka Dobrej Nadziei, jest na ostatniej prostej. Lecz wie, że 

najwięcej wypadków zdarza się himalaistom już po zdobyciu szczytu. I zapewnia, iż nie pozwoli sobie 

na zbędny luz i nie zapomni, że jacht już swoje wysłużył. 

Cztery różne sytuacje żeglarskie, które zaprzątają moją uwagę tą zimową porą, odwracając ją choć na 

krótkie chwile od zalewu pustych słów. Tak właśnie wygląda dziś żeglarstwo: każdy znajdzie coś dla 

siebie. Tak, wiem, że pominąłem regatowców ale nie wypada mi się mądrzyć, jeśli jedyne regaty w 

jakich startowałem wygrałem śpiąc spokojnie w koi. Pominąłem też statki do przewozu żagli, czyli 

trawestując Zbieraja „wypasione sasanki”. Tu powinienem bić się w piersi. Przecież różnego rodzaju 

„szkoły pod żaglami” są wspaniałym pierwszym krokiem dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy 

nie mają szans rozpoczynać pod kierunkiem rodziców. 

Żeglarstwo ma tysiąc barw. Może to rozświetli nam długą zimę. 

A potem: 

Pójdę w rejs, pewno spotkam znów 

Prawdę zamiast pustych słów, pustych słów... 

13 stycznia 2016 
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39 O NIELOTACH 

Kiedy jako dzieciak chodziłem na spacery „na skwerek” główną atrakcją obok fontanny były różne 

statki. Dziesiątki żółtych kutrów rybackich ( i stery beczek i skrzynek w miejscu, gdzie dziś stoi 

Gemini i podwójny wieżowiec), dymiące białe parowce Żeglugi Gdańskiej, a szczególnie „Panna 

Wodna”. Szczególnie fascynujący był jednak biały statek z czerwonym krzyżem na burcie, który 

pojawiał się tylko czasami i na krótko. Od zawsze wiedziałem, że to „ratownik” i było to owiane 

tajemnicą przygody i bohaterstwa
17

. 

 

„Sztorm” – zdjęcie ze strony www.sar.gov.pl 

Kilka lat potem byłem na koloniach w Pleniewie. Któregoś wieczora lokalni chuligani, a może tylko 

rozrabiacy, zaatakowali jakimiś kamieniami namioty. O pomoc poproszono obsadę stacjonującej obok 

w Górkach Wschodnich „Algi”. Interwencja czterech rosłych matrosów z kapitanem Gienkiem 

Jerzmanem zaprowadziła porządek, aż do końca obozu. 

Moja opinia o bohaterstwie morskich ratowników była ugruntowana. 

Potem, gdy zacząłem się bardziej interesować sprawami morskimi, podziwiałem akcje wydobywania 

wraków i oceaniczne holowania prowadzone przez PRO, poznawałem kolejne typy „ratowników” 

pojawiające się w polskich portach, nie tracąc jednak pewności, że podobnie jak legendarny GOPR, 

morscy ratownicy to ostoja pewności, gwarancja skuteczności i gotowości zawsze i wszędzie. 

Początki ratownictwa morskiego to 1824 rok i oczywiście Wielka Brytania. Na ziemiach polskich 

pierwsza stacja poprowadzona przez członków Niemieckiego Stowarzyszenia Ratowania Rozbitków 

(DGzRS) z Kilonii powstała w Łebie w 1865 roku. 

Nie miejsce tu na przypominanie całej historii, warto tylko wspomnieć o powołaniu w początkach lat 

50-ych Polskiego Ratownictwa Okrętowego (PRO), przedsiębiorstwa państwowego, którego 

pierwszym zadaniem było oczyszczanie polskiego wybrzeża z wraków, potem ratownictwo morskie, a 

wreszcie także operacje holownicze i dźwigowe. PRO to była właśnie ta epoka mojego dzieciństwa. 

W ramach powszechnego kryzysu trawiącego Polskę od połowy lat 70-ych i w PRO działo się coraz 

gorzej, a w latach dziewięćdziesiątych firma, by przetrwać, skoncentrowała się na poszukiwaniu 

zarobku. Ułatwiło to decyzje prowadzące do ustanowienia zasad powszechnych na świecie. 

Od 2002 ze struktury przedsiębiorstwa Polskie Ratownictwo Okrętowe wydzielono odrębną 

wyspecjalizowaną Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Oznaczało to także jasne 

stwierdzenie przez państwo, że ratowanie życia na morzu jest służbą i to służbą, której obowiązek to 

państwo bierze na siebie. W pewnej części z tego obowiązku się wywiązano. Pojawiły się  dość 

                                                 
17

 Zbudowany dla PRO w Szwecji (stocznia Hjalmar Johansons Batvarv w Göteborgu) według projektu konstruktora Hjalmara Johanssona kuter 

ratowniczy „Sztorm”. Miał poszycie dębowe na szkielecie z daglezji (czyli tzw. sosny oregońskiej). Pokład z drewna tikowego. Napęd – dwucylindrowy 
silnik June-Munktell o mocy 150 KM. Napęd pomocniczy – żagle. Po wycofaniu pływał jako jacht szkolny „Tramp” Bliźniak „Szkwał”, zbudowany w 

stoczni Djupviks Batvarv w Djupvik w tym samym roku, który stacjonował w Świnoujściu, od 1983 roku pływa jako harcerski jacht „Zjawa IV. 
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nowoczesne i praktyczne jednostki, łączność reguły działania i współpraca międzynarodowa. Łyżką 

dziegdziu w beczce tego miodu były przypadki takie, jak brak możliwości uruchomienia sprzętu z 

powodu niesprawnych akumulatorów albo podanie podczas rozprawy w Izbie Morskiej, powiedzmy 

delikatnie, niepełnych informacji o przebiegu akcji ratowniczej. 

Wielką chochlą dziegdziu były według mnie permanentne przypadki nie zauważania przez organa 

badające wypadki morskie uchybień w działaniu SAR, niekoniecznie uchybień przezeń zawinionych. 

Niedawno nastąpił chyba jakiś przełom: Państwowa Komisja badania Wypadków Morskich wytknęła 

najbardziej dramatyczne w potencjalnych skutkach uchybienie, jakim jest brak lotniczego 

zabezpieczenia SAR. 

To zgodnie z podziałem kompetencji zapewnia lotnictwo Marynarki Wojennej. Zapewnia w teorii. Od 

dawna stan spraw jest taki, że do dyspozycji jest jeden śmigłowiec Mi 14, który musi po pierwsze być 

sprawny, po drugie dolecieć na czas w odległe miejsce, po trzecie rozdwoić się albo roztroić w 

przypadku konieczności ratowania większej liczby ludzi albo, co gorsza w większej ilości miejsc. 

Kolejne rządy i dowództwa Marynarki Wojennej  sprawiały wrażenie niezainteresowanych tematem 

albo niezdolnych do podjęcia decyzji. Promyk nadziei pojawił się w minionym roku. gdy zdecydowano 

o zakupie nowych śmigłowców. Niestety, i w tym przypadku groził nam błąd: morska wersja to miały 

być śmigłowce CSAR – Combat SAR, a więc do ewakuacji rannych z pola walki, a to nie całkiem to 

samo, co klasyczne operacje poszukiwania i ratownictwa. Natychmiast zresztą na rządową propozycje 

zaczęła się zakłamana nagonka propagandowa, teraz mamy etap „przyglądania się” pomysłowi. Skutki 

łatwo przewidzieć. 

Czyż więc wrócimy do technologii z epoki jak na ostatnim zdjęciu? 

 

„Daheim” jedna z kolejnych lodzi o tej nazwie, Łeba 1932. 

22 stycznia 2016 

PS. Po tym tekście niespodziewanie media zainteresowały się brakiem śmigłowców SAR i rozpoczęła 

się lawina… Do końca roku 2018 nic się jednak nie zmieniło. 
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40 O DWÓCH STRONACH MEDALU 

Ponad 100 lat temu zaczęło się turystyczne chodzenie po Tatrach. Wtedy każde wyjście w góry, na 

zdobycie Kasprowego Wierchu na przykład, było wyprawą wymagającą przygotowania sprzętu i 

przewodnika, zakopiańskiego górala. Zajęcie zarezerwowane dla inteligencji, artystów i studentów, 

przynosiło nimb romantyzmu i bohaterstwa. 

Kilkadziesiąt lat później chodziłem po turystycznych szlakach Tatr (wspinaczem nigdy nie byłem) 

koniecznie w pionierkach i wełnianych skarpetach, wyposażony w przewodnik Zwolińskiego, lecz sam 

albo z młodszą siostrą. W schroniskach bywało już gwarno i tłoczno, lecz nadal pieszą turystykę 

tatrzańską otaczała pewna aura niecodzienności. 

Niemal pół wieku temu (dzień, czy dwa potem z sukcesem podbiliśmy Czechosłowację) zatrzymaliśmy 

się na nocleg w schronisku PTTK w Dolinie Pięciu Stawów. Gdy minęła pora obiadowa i personel 

kuchenny zdołał ogarnąć cały bałagan, dwie lub trzy pomoce kuchenne wybrały się na tańce do 

Zakopanego. Wyszły ze schroniska w sukienkach i lekkich kierpcach (podobnych do tych, jakie dziś 

wciska się na jarmarkach turystom w całym kraju) i ze szpilkami w rękach poszły... na przełęcz 

Zawrat! Byliśmy zszokowani: w góry? na Zawrat? w sukienkach? bez turystycznych wysokich butów? 

pod wieczór? NIEMOŻLIWE! 

W dzisiejszych czasach rachunek jest prosty. To około trzech godzin do Kasprowego, tam można 

zjechać w dół kolejką i około 21 być na dansingu, gdzieś w centrum Zakopanego. Wtedy w głowie się 

nie mieściło. W sukienkach, w kierpcach, pod wieczór? 

Dziś Tatry rozdeptują setki tysięcy turystów w adidasach, dobrze jeśli trzeźwych, rzadko 

niehałaśliwych. Zdarzają się miejsca, gdzie przejście szlakiem wymaga czekania w kolejce. Dla wielu 

to źle. Romantyzm zastąpiła komercja, ciszę – hałas, spokój – tłum. Dla innych dobrze: mogą zobaczyć 

legendarne góry, zaliczyć wycieczkę, czegoś dowiedzieć, a na pewno się dowartościować. Jeszcze inni 

będą mieli zajęcie, zarobią na tym… 

Niemal 100 lat temu zaczęło się sportowe żeglarstwo w Polsce. Tak to wtedy określano. Było to zajęcie 

dla dżentelmenów, z początku oczywiście wyłącznie mężczyzn: urzędników, oficerów, emerytowanych 

kapitanów. Jeszcze pół wieku potem w „Żaglach” trwała bezsensowna dyskusja na temat „Czy 

żeglarstwo to sport elitarny?” Faktem jest, że nie żeglarze ją sprowokowali, a jakiś partyjny aparatczyk, 

który z powodów ideologicznych usiłował wstrzymać finansowanie żeglarstwa. 

 

Przełęcz Zawrat – znalezione w Internecie 

Kilkadziesiąt lat po polskim początku zaczynałem żeglować na cieknących, niedoposażonych jachtach, 

marząc o posiadaniu własnego rybackiego „żółtka” i zdobywając mozolnie kolejne szczeble 
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wtajemniczenia (a formalnych było, zależnie od epoki, nawet siedem). Swoistym ukoronowaniem był 

„rozbójnik” egzamin przed pełnym składem Centralnej Komisji, gdzie mogło paść pytanie z każdego z 

kilkunastu zaliczonych wcześniej pozytywnie przedmiotów. 

Traktowaliśmy to wszyscy, i Wielcy Kapitanowie z komisji, i zestresowani adepci, śmiertelnie 

poważnie. Trzeba przyznać, że ta powaga przyniosła także ten skutek, że pytania na „rozbójniku”, 

przynajmniej dla mnie, były racjonalne. Do tego wcale nie podchwytliwe, jak w przypadku egzaminu 

na porucznika Horatio Hornblowera
18

, kiedy to tylko nagły atak hiszpańskich branderów na flotę 

uratował go od sromotnego oblania. 

 

Gdynia 1971 Basen Jachtowy im. Zaruskiego – za Wolnym Forum Gdańsk 

Żeglarzy było niewielu, ci z wyższymi stopniami znali się praktycznie wszyscy przynajmniej ze 

słyszenia. Jachtów jeszcze mniej. W polskich portach (poza oczywiście kilkoma czysto jachtowymi) 

spotkanie się dwóch jachtów naraz było już wydarzeniem. 

Aż nagle kiedyś okazało się, że żeglarstwo to zupełnie zwykłe zajęcie dla zwykłych ludzi (co zawsze 

uważałem) nie wymagające „uniwersytetów” (na co nieprędko wpadłem). Już kiedyś tu pisałem o 

lekturach przełamujących te stereotypy. Zwieńczeniem listy były książki Jurka Kulińskiego. Lektura to 

tylko zachęta, ośmielanie, popularyzacja. Przemiany realne wynikają ze zmienności świata, w Polsce 

zaś szczególnie z wielkiej rewolucji, jaką przeżyliśmy dołączając w ostatnim ćwierćwieczu do liderów 

cywilizacji. 

Skutki tej przemiany są błogosławione. Na tysiącach jachtów żeglują setki tysięcy Polaków, w świecie 

na milionach jachtów żeglują dziesiątki milionów. Ten wspaniały sposób życia, to piękne zajęcie, stało 

się dostępne dla ogółu. Łatwo osiągalne niemal dla każdego. To prawdziwa dobra zmiana. Ale ma to 

także drugą stronę medalu. 

 

                                                 
18

 C.S. Forester „Pan midszypmen Hornblower” przeł. Henryka Stępień, Wydawnictwo Morskie, 1991 
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Do czego prowadzi popularyzacja żeglarstwa – Od Jerzego Kulińskiego 

Tak toczą się dzieje świata i powoli oraz z trudem uświadamiam sobie, że dawne czasy nie wrócą. Nie 

pozostaje nic innego, jak to zaakceptować, cieszyć się tym, co jest, bo przecież (Don Jorge to 

potwierdzi) nawet dziewczyny są z biegiem naszych lat coraz ładniejsze. 

Z bezmyślnym hałasem w polskich portach, pijackimi wrzaskami, wystawionymi głośnikami i 

wesołymi miasteczkami pogodzić się jednak nie zamierzam. 

29 stycznia 2016 
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42 O POŚCIE I SYBARYTACH 

„Ostatki”. Niestety to jeszcze nie zapowiedź końca tej dziwnej zimy. jeszcze kilka tygodni zanim 

zacznie się proces przygotowania jachtów do sezonu, choć etap planowania rejsów już trwa. 

„Ostatki” to zapowiedź postu. Dla niektórych post kojarzy się jak najbardziej z żeglowaniem. W 

pierwszym rzędzie postawiłbym tych wszystkich, którzy pochłonięci oddawaniem daniny Neptunowi, 

wycofują się kolejno z prób zjedzenia czegokolwiek, potem wypicia, potem marzą o wycofaniu się 

życia... Oczywiście dla 99% ludzi choroba morska się kiedyś kończy i wtedy... Wtedy bywa różnie. 

Bywa tak, że kapitan jest zwolennikiem męskiego żeglowania, twardego i bez luksusów, upraszczania 

gastronomicznej części żeglowania do minimum, czasem aż redukując rzecz do absurdu. Z drugiej 

strony spotyka się, ostatnio coraz częściej armatorskie jachty, na których Pani Gospodyni prowadzi 

normalną, kompletną domową kuchnię. 

W dawnych czasach polscy żeglarze mieli o tyle trudniej, że kłopoty z zaopatrzeniem i bariera 

dewizowa potwornie utrudniały w miarę sensowne żywienie. Starszym dość wspomnieć słowa: 

„paprykarz szczeciński”
19

 jeszcze starszym: „tuszonka”
20

. Problemy z zaopatrzeniem rozwiązywało się 

różnorodnie. Przed rejsem zagranicznym można było dostać prawo dokonania zakupów w „Baltonie”. 

Zwykli harcerze czynili zakupy w „Społem”. I tu taki obrazek rodzajowy: Lata 70. II oficer wraz 

wachtą czyni zakupy na dwutygodniową „krajówkę” stażowo-szkoleniową. Finansowanie rejsu jest 

przez ZHP, czyli gotówka przechodzi przez księgowość Harcerskiego Ośrodka Morskiego. Zresztą 

znaczna część kosztów rejsu jest dotowana, co było wielką zaletą dla początkujących żeglarzy-harcerzy 

i ich rodziców. Już przy kasie prośba o rachunek dla księgowej. Sprzedawczyni, czy też sama pani 

kierowniczka, odmawia, twierdząc, że nie może wystawić rachunku na HOM ani też na jacht. „To 

niech pani napisze: Ob. Jan Kuczyński
21

, Puck, ul. Żeglarzy 1”. W księgowości HOM przeszło! 

 

Bliźniak „Kuczyńskiego” - „Iskra 70” (www.rejsy.szczecin.pl) 

Zakupy to dopiero początek. Potem trzeba to wszystko było dostarczyć na jacht i zasztauować. 

Ponieważ konserwy wędrowały do zęzy, gdzie zawsze była woda, konieczne było pozbawienie ich 

papierowych etykiet (po odmoczeniu zatykających pompy), a więc oznakowanie konserw farbą dla 

odróżnienia puszek od siebie. Inne postępowanie powodowało ciekawe quizy, kiedy to poszukujący 

konserwy mięsnej na obiad kuk, mógł wydobyć i otworzyć równolegle mielonkę i na przykład szprotki 

w oleju. 

Zgrane, wcześniej dobrane zespoły, radziły sobie z zaopatrzeniem lepiej. Pamiętam załogę, która z 

południa Polski przywiozła pociągiem ponad stukilowy wór wypełniony kompletnym (poza 

                                                 
19 Paprykarz szczeciński został opracowany w połowie lat 60. XX w. przez pracowników laboratorium PPUDiR Gryf ze Szczecina na zlecenie szefa 
produkcji Wojciecha Jakackiego. Paprykarz szczeciński był wynikiem pomysłu racjonalizatorskiego na zagospodarowanie odpadów po wykrawaniu kostki 

rybnej z zamrożonych bloków rybnych. (za Wikipedią) 
20 (ros. Тушёное мясо) czasem też swinaja tuszonka – konserwa mięsna, mielonka wieprzowa, która stanowiła podstawową rację żywnościową żołnierzy 
Armii Czerwonej w czasie II wojny światowej. Konserwa ta była produkowana w USA i dostarczana w ramach pomocy udzielanej przez USA Związkowi 

Radzieckiemu. W amerykańskim slangu zwana SPAM. W polskiej wersjo jako mielonka, konserwa śniadaniowa i in. (Za Wikipedią). 
21

 „Jan Kuczyński” harcerski jacht typu „Enif” należący do Harcerskiego jachtklubu „Wodnik”. 
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pieczywem i świeżymi warzywami) menu. Były tam wyroby ze specjalnie zabitej świni, dziczyzna (a 

czasy były „kartkowe”), własne jajka, ciasta, pikle i... pełna gama alkoholi, od księżycówki, poprzez 

śliwowicę, aż do pieprznej pieprzówki „dla zdrowotności”. Skutek? Śniadanie, drugie śniadanie, obiad 

(trzydaniowy!), podwieczorek, kolacja, dla nocnej wachty podkurek. Ehhh... 

Mądrzy kapitanowie doceniali wartość dobrego żywienia, szczególnie w dłuższych i trudniejszych 

rejsach. „Bolo” Kowalski organizując wyprawę dookoła Ameryki na „Śmiałym” postanowił kambuz 

powierzyć jednemu stałemu kukowi. Już pierwszy posiłek przygotowany przez kandydata w próbnym 

pływaniu po Bałtyku skończył się jego rezygnacją. No cóż, „Bolo” był znany z ciężkiego charakteru i 

jeszcze cięższego języka. A kuk ośmielił się zasiąść do stołu razem z załogą. Kolejnym kandydatem 

okazał się młody kapitan o nazwisku Krzysztof Baranowski. Ten wytrzymał. Swoje gotowanie i przy 

okazji całą wyprawę, opisał w świetnej książce
22

. I tak to się zaczęło. 

Gotowanie na jachcie wymaga czasem poświęceń. Dobrze, jeśli poświęcenie przynosi efekt w postaci 

zadowolonej i sytej załogi. Ale bywa różnie. W moim pierwszym pełnomorskim rejsie siedziałem za 

kołem sterowym, a na dole pierwsza wachta szykowała obiad. Ponieważ pogoda była plażowa, a w 

wśród gotujących była jedyna dziewczyna w załodze, wszyscy liczyli na dobrą „wyżerkę”. W pewnej 

chwili pod pokładem rozległ się głośny huk, przez zejściówkę buchnęły kłęby dymu, a pomiędzy nimi 

zaczęły się gramolić dwie zakrwawione, półnagie postacie. Dopiero po chwili okazało się, że to nie 

dym, lecz para i nie krew, lecz botwinka. Wachtowy Michał nastawiając zupę nie domknął dość 

solidnie pokrywy szybkowaru. Czy ciśnienie okazało się zbyt duże, czy wachowa Magda nieostrożnie 

złapała szybkowar, tego już nie dojdziemy. Dość, że cała zawartość garnka wystrzeliła na kambuz i 

parę kuków. Obiadu nie było, a nieszczęśnicy resztę rejsu spędzili w opatrunkach. Ale nie wysiedli! 

Innym razem, też na harcerskim jachcie, tym razem „Zjawie IV”, sztormowaliśmy kilka dni w 

jesiennym rejsie na Morzu Północnym. Dla mnie był to już kolejny rejs w sezonie, więc wredne 

kołysanie „Zjawy” nie robiło na mnie wrażenia. Wprost przeciwnie odczuwałem głód, tym większy, że 

żadna z wacht kuchennych nie czuła się na siłach przygotować do jedzenia niczego porządnego. 

Postanowiłem podać załodze coś gorącego. Akcja zaczęła się w sposób przemyślany. Przygotowałem 

w podręcznej szafce niezbędne składniki. Wydobyłem największy kocioł, tak by niezbędna dla całej 

załogi ilość nie wypełniała go więcej, niż w połowie. Ustawiłem go na kuchni i skonstruowałem cała 

plątaninę linek utrzymujących go w stałej pozycji, łącznie z przytrzymaniem pokrywki. Wlałem do 

połowy wody, osoliłem i zacząłem ją gotować, co miało potrwać dobre pół godziny. Zmęczony 

dwugodzinnym wysiłkiem, choć usatysfakcjonowany rezultatem, wyszedłem na moment na pokład 

odetchnąć świeżym powietrzem. Po powrocie zastałem pusty kambuz: Witek wylał wrzątek dla 

bezpieczeństwa! Nie zabiłem... 

 

Można tak – sailbook.pl 

                                                 
22

 Krzysztof Baranowski „Kapitan kuk” Wydawnictwo Iskry, seria „Naokoło Świata”, wznowiona przez fundację „Szkoła 

pod żaglami Krzysztofa Baranowskiego” w 2012 i ciągle jeszcze do nabycia. 
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Albo tak – jachttobias.blox.pl 

Dziś, mimo że świat jak wiadomo, idzie ku gorszemu, z gotowaniem na jachcie jest prościej. Już nie 

powiem, że dżentelmeni pływają z wiatrem, na foku i od śniadania do podwieczorku, co oznacza po 

prostu późny obiad w porcie. Ale nawet taki leniwiec i antytalent gospodarczy jak ja, może zaopatrzyć 

się w dowolne produkty. W ostatnich latach, dzięki silnej złotówce koszt kupowania jedzenia w 

portach bałtyckich nie burzył odczuwalnie budżetu rejsowego. W nadchodzącym sezonie będzie 

wyraźnie drożej (już o 15%). Ale zawsze można zabrać zawekowane dzięki żonie świeże mięso, 

podane codziennie z makaronem „dla odmiany”, wzbogacone sałatką ze świeżych pomidorów. Takie 

jednodaniowe jedzenie spełnia całkowicie moje kucharskie i smakowe ambicje. Całe szczęście, że 

koledzy, z którymi pływam wolą zmywać naczynia, czego organicznie nienawidzę. 

8 lutego 2016 r. 

PS. A Szymon na Atlantyku (jest już na Wyspach Zielonego Przylądka) zamówił rzekomo: 

„....czekolada, bombonierka, czekolada, paczki z czekoladą, czekolada, czekoladowe faworki z 

czekoladą, czekolada, czekolada nadziewana czekoladą, orzechy i rodzynki w czekoladzie bez 

bakaliów, trochę posypki czekoladowej i na końcu rzecz najbardziej potrzebna: czekolada?” 
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42 O POZORACH 

Rok 1961. Lato. Dworzec Główny w Krakowie. Niewysoka, drobna szatynka tuż po trzydziestce, a 

wyglądająca na dużo, dużo mniej, wsiada do osobowego pociągu jadącego wokół połowy Polski z 

Rzeszowa do Szczecina. Odprowadzający mąż z widocznym wysiłkiem wpycha za nią do wagonu 

wielki żeglarski wór z białego płótna. Wczesnym rankiem w ruchliwym dworcu w Szczecinie 

przesiadka na podmiejski do Trzebieży. Taszczy worek. Ktoś pomaga jej wnieść go do wagonu. 

Wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna zrywa się z twardej drewnianej ławki, pomaga dźwignąć worek 

na półkę bagażową. 

- Koleżanka na jacht, do Trzebieży? Ja też. – zagaja. Nietrudno się domyślić po worku ale rozmowa się 

zawiązuje. Mężczyzna okazuje się prawdziwym wilkiem morskim, kapitanem, bywałym w świecie. 

Obiecuje koleżance opiekę w Trzebieży. Ona skromna, jakby nieco nieśmiała, niepewna. Tym bardziej 

zachęca to jej rozmówcę. 

„Poręba”
23

 śpiewał trzydzieści parę lat później: 

Pierwszy rejs robisz z nami 

I masz strach za oczami, ale... 

Nie bój się! 

Mówię Ci, nie bój się! 

Są tu z nami cwaniaki – 

Lubią wódę, lubią draki, ale... 

Nie bój się! 

No!... 

Gdyby przyszedł taki czas, 

Żeby ktoś Ci w drogę wlazł – 

Powiedz mnie. 

O tak... Powiedz mnie. 

Co? Myślisz, że jestem za słaby, 

Aby bały się mnie te draby? 

Ho, ho... Stary! 

Nie bój się! 

Myślisz: Któryś podskoczy 

I wydrapie mi oczy 

Zanim zacznę grę? 

Heh... 

Już tak nieraz bywało, 

Że się gnaty łamało, a więc... 

Nie bój się. 

Proszę: Nie bój się! 

Panienka słucha opowieści z zainteresowaniem, zda się chłonąć opowieści całą sobą. 

- Na czym płyniesz? –pada wreszcie pytanie – Jeszcze nie wiem, gdzie mnie przydzielą.- pada 

odpowiedź. – Nie szkodzi, na pewno się spotkamy. 

Trzebież. 1500 metrów pieszo przez wieś, wreszcie brama ośrodka. Postawny facet gdzieś znika, 

porwany przez kolegów zaraz za bramą, panienka wchodzi po przydział do znanego wszystkim 

                                                 
23

 Jerzy Porębski - Kumpel z „Gopła” (a „Gopło” to był motorowy trawler burtowy z serii B20 (następnej po parowych B10 

i B14), noszącej nazwy jezior, zbudowanych w Gdynia w latach 1961-62 dla świnoujskiej „Odry”. Pojemność jednostek 

wynosiła 797 BRT, moc maszyn 1375 KM, a załoga składała się z 32 osób. Statki działały głównie na północno-zachodnim 

Atlantyku, na Morzu Północnym. 
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budynku, w którym obok sal sypialnych na poddaszu i salki wykładowej, mieści się biuro 

kierownictwa ośrodka. 

 

Rok 2015 - gościnny ośrodek w pełni sezonu 

Godzinę później na pokładzie s/y „Śmiały” szykującego się do rejsu, I oficer, czy też może zawodowy 

bosman, zwołuje członków załogi na keję. Ustawieni w niedbałym szeregu czekają na groźnego 

”kawużeta”
24

 Ośrodka. Zjawia się, biała czapka z daszkiem, marsowa mina. 

- Witam was na pokładzie „Śmiałego”. Pozwólcie, że przedstawię wam waszego kapitana. Teresa 

pokaż się kolegom. 

Zza pleców „kawużeta” wysuwa się znana nam panienka. Na twarzy młodego człowieka pojawia się 

rumieniec ogarniający stopniowo także uszy, kark i odrobine odsłonięta klatkę piersiową. 

Rejs, typowa szkoleniowo-stażowa „krajówka”, odbył się bez większych przygód. Elokwentny młody 

człowiek okazał się morskim debiutantem, legitymującym się patentem żeglarza jachtowego, 

najniższym upoważniającym do wstępu na pokład jachtu morskiego. Historia milczy na temat 

ewentualnych rozmów miedzy kapitanem i załogantem, lecz według mojej wiedzy po złożeniu 

niezbędnej daniny Neptunowi, sprawił się całkiem dobrze uzyskując w opinii z rejsu wpis: „nadaje się 

do szkolenia na stopień sternika jachtowego”. 

Tak to kolejny raz w historii świata okazało się, że pozory mylą, „Śmiały” po kilku latach wsławił się 

rejsem wokół Ameryki Południowej, o którym niedawno wspominałem. Kilkanaście lat później na 

„Śmiałym” właśnie dostawałem wycisk na manewrówce kapitańskiej. A sam jacht nadal istnieje. 

Chociaż… czy słowo „istnieje” jest właściwe? Jak długo utrzyma się jeszcze na wodzie? Że jest to 

pozór istnienia ukazuje dobitnie zdjęcie zrobione w lipcu ubiegłego roku. 

                                                 
24

 KWŻ – kierownik wyszkolenia żeglarskiego, obok administracji i kucharek bezwzględnie najważniejsza osoba na 

każdym obozie żeglarskim. W tamtych czasach decydujący o przyszłości żeglarskiej adeptów. 
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Rok 2015 – s/y „Śmiały” w szczycie sezonu 

Gra pozorów jest szersza. „Ośrodek żeglarski”, „CENTRALNY” (a jakże), jest jedną wielką ściemą. 

Sprzęt albo gnije na kei, albo co gorsza rdzewieje na wodzie. Budynki są martwe, zapewne nie 

ogrzane, nabrzeża nadwrężone, niebezpieczne. Gdyby nie garstka zdeterminowanych rezydentów, dla 

których ten port jest miejscem sentymentalnym, dogodnie położonym i posiadającym wciąż jeszcze 

sprawny żuraw, cały port istniałby pozornie. 

Nie miejsce w felietoniku dochodzić przyczyn tego stanu rzeczy, opisywać piramidę nieporozumień, 

sporów ambicjonalnych, nieudolnych prób robienia cwanych interesików, procesów sądowych. Nie jest 

rolą felietonisty szukanie winnych. 

Zapewne to rola dla prokuratury, bo co prawda dotyczy prywatnego właściciela, jakim jest prywatne 

stowarzyszenie żeglarskie, lecz jednak dotyczy majątku „społecznego” wytworzonego przez pokolenia 

żeglarzy, majątku, który żeglarzom powinien służyć. I dotyczy portu, który chyba nadal należy do 

Państwa.
25

 

                                                 
25

 Ośrodek w Trzebieży po zmianach kadrowych w PZŻ został w latach 2018-1019 odbudowany, „Jurand” poszedł na złom, 

„Śmiałego” kupiła w celu odrestaurowania Fundacja Klasyczne Jachty 
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Rok 2015 –okna zabite deskami, a na keję zakaz wstępu 

Tak chciałoby się zakończyć ten tekst optymistycznym akcentem. Przychodzi to z pewnym trudem. 

Chyba tylko jedno jest pocieszające: że polskie żeglarstwo ma się naprawdę dobrze. Wszędzie tam, 

gdzie jest naprawdę prywatne, osobiste, nie skryte za grą pozorów! 

A sezon zbliża się wielkimi krokami. Odkurzajmy kamizelki i szelki. 

24 lutego 2016 r. 

PS> W roku 2017 nowy Zarząd PZŻ wymienił władze Trzebieży, rok 2018 to odbudowa postu. 
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43 O OCZEKIWANYM KOŃCU ZIMY 

Niby „zima” jeszcze trwa, a felietoników długo nie było. Nałożyło się kilka okoliczności: z jednej 

strony był to ogrom zajęć autora związanych z SAJ, spiętrzenie wyjątkowe; z drugiej - lenistwo innych 

korespondentów, a jest w SSI zasada, że trzeba dać Czytelnikom ode mnie odetchnąć. 

I tak niepostrzeżenie doszliśmy do końca zimy. Oczywiście szczęściarze lub, jak kto woli mądrzejsi, 

już żeglują. Po Kanarach, Azorach, Karaibach i po Zatoce Gdańskiej. Ale większość zabiera się 

dopiero do wiosennych przygotowań. Odbyły się jachtowe (motorówkowe?!) targi, wręczono nagrody 

(gratulacje dla członka SAJ Piotra Kuźniara, który wziął prawie wszystko poza Honorową SAJ: Rejs 

Roku, Żeglarza Roku, Kolosa, Wiktorowicza), rozliczono zarządy klubów i stowarzyszeń, stary sezon 

dawno podsumowany i opowiedziany, czas na nowe przygody. 

„Porty są do niczego – statki gniją, a ludzie schodzą na psy” napisał Conrad w „Zwierciadle morza” 

(cytuję za „Słowami wiatrem i falą pisanymi” Aliny Raduły). Coś w tym pozostało do dziś. Najmocniej 

odczuwam to po pierwszych dwóch, czy trzech dniach sezonu, kiedy stwierdzam, że na moim jachciku 

wreszcie wszystko jest na swoim miejscu, w miarę wysprzątane i przejrzane, działa jak należy, a 

zapach zimy zginął. 

Dlatego najwyższy już czas na przygotowania do sezonu. Obok zajęcia się jachtem i wymyślenia trasy 

rejsu warto zająć się też przygotowaniem „nawigacyjnym”. I tu można spotkać przykre niespodzianki. 

Ostatnio najbardziej denerwuje mnie „ochrona przyrody w rejonie wybrzeża Słowińskiego Parku 

Narodowego”, czyli mówiąc jaśniej dla żeglarzy: Łeba-Rowy. Otóż istnieje nie pokazana na mapach 

dwumilowa strefa zamknięta na tym odcinku. Administracja ściga naruszających, w tym także jachty 

zagraniczne. Mogę, choć z pewnym trudem, zrozumieć nawet „ochronę powierzchni morza” przed 

małym jachtem żaglowym, nieco łatwiej przed motorówką albo łodzią rybacką. Ale nie rozumiem 

małpiej złośliwości w sposobie wyznaczenia skrajnych krawędzi. Odchodzą one prostopadle od brzegu, 

co oznacza dla jachtów wychodzących z Łeby na zachód (i analogicznie z Rowów na wschód) 

konieczność nadkładania drogi i wydłużania ewentualnego halsowania. Dla jachtów dużych i w 

niezłych warunkach to jest być może niezbyt istotne ale dla łódek małych, żeglujących wzdłuż 

wybrzeża, to sprawa fundamentalna. Czy naprawdę nie można było ściąć tych narożników pod 

kątem 45 stopni? 

Właśnie w taki sposób odstraszamy żeglarzy od polskiego wybrzeża, i tak, z naturalnych powodów, 

dość niegościnnego. A do tego dodajmy, ze kilka godzin poszukiwań nie pozwoliło mi odnaleźć 

jakiegokolwiek konkretnego przepisu na ten temat. A o mapce to pomarzyć można. Co znalazłem? 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie słowińskiego parku narodowego 

(Dz.U.2004.43.390) podaje granice parku i jego otuliny ale wyłącznie na lądzie! 

Zarządzenie nr 31 Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla 

słowińskiego parku narodowego (Dz.Urz.MŚ.2013.41) wspomina lakonicznie: 

„ 4.Ochrona Bałtyku poprzez ograniczenie niekontrolowanej presji turystycznej i rybackiej 

(wprowadzenie rybołówstwa kulturowego) - 11 171 ha - Obszar morski”.  

Ciekawe, jaki to obszar morski? Podana powierzchnia 11 tysięcy hektarów odpowiada powierzchni 

owego mitycznego dwumilowego pasa. 

A jak żeglarz, każdy żeglarz, nie tylko zagraniczny ma wpaść na pomysł, żeby szukać dziennika 

urzędowego jakiegoś ministerstwa? Jak ma go zdobyć? Skąd ma wiedzieć, jak przejść z hektarów na 

mile morskie? Już wznawiamy „Wielką Grę”? 

Może ktoś z Czytelników ma informację z aktualnej mapy Bałtyku albo znalazł coś w Wiadomościach 

Żeglarskich BHMW? Don Jorge z pewnością zechce to opublikować. 

Inna niemiłą niespodzianką jest brak planu zamykania akwenów dla żeglugi i rybołówstwa. Zazwyczaj 

publikowano go w Wiadomościach Żeglarskich w grudniu poprzedzającego roku zgodnie z: 
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§  5. 1. Terminy zamknięcia stref nr 6, 6a, 6b i 6c, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, w każdym roku 

kalendarzowym Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej podaje do wiadomości w ostatnim numerze 

"Wiadomości Żeglarskich" w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy. 

2. Strefy nr 6, 6a, 6b i 6c w okresie ich zamknięcia są dostępne dla żeglugi i rybołówstwa w 

poniedziałki, niedziele i dni wolne od pracy określone w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o 

dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Dla stref nr 6, 6a, 6b i 6c w sytuacjach podyktowanych potrzebami prowadzenia szkoleń i ćwiczeń 

wojskowych można określić dodatkowe terminy, inne niż określone w ust. 1, w których strefy te są 

zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa. 

4. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej zamieszcza terminy, o których mowa w ust. 3, w 

"Wiadomościach Żeglarskich" co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
26

 

 

Mapa ze strony jaroslawiec24.pl 

A tu nic. Informacji brak. Jaka to zmiana? Tak wiem: na lepsze. 

Na szczęście jeszcze kilka tygodni i czeka nas zmiana naprawdę na lepsze. Wyjdziemy na wodę i żadne 

czytanie rozporządzeń nie będzie nam zatruwać życia. 

Don Jorge napisał: „Marynarze pływają jedenaście miesięcy i rozprawiają o tym jeden miesiąc rocznie, 

a żeglarze odwrotnie” (znów cytuję za „Słowami wiatrem i falą pisanymi” Aliny Raduły). Oby się 

mylił! Obyśmy pożeglowali ze sześć miesięcy, nie musieli kontaktować się z urzędami, a po powrocie 

mieli materiału na gawędy w tawernach na kolejne sześć miesięcy. Czego sobie i Wam życzę. 

A już na koniec: nie zapominajcie o szelkach, uprzężach i life-linach. Kamizelki kamizelkami, dobre są 

w ciepłej pogodzie albo w porcie, co oznacza, że i tak warto je nosić! Ale w morzu nie warto wypadać 

nigdy. Kamizelki, uprzęże, lifeliny! 

KAMIZELKI, UPRZĘŻE, LIFELINY! 

19 marca 2016 r.  

                                                 
26

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i 

rybołówstwa na obszarach morskich RP (Dz.U.2014.482) 
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44 O MINIONYM CZASIE I O KLASYKACH 

Trzy lata temu napisałem pierwszy z tego cyklu tekstów. Potraktowałem to jako „sposób na 

przetrwanie zimy”. Zgodnie z tym tegoroczna zima zaczęła się w październiku, jacht ustawiony 

bezpiecznie, wyposażenie pochowane, została jakaś naprawa foka, przygotowanie silnika na zimę i 

wypranie ciuchów. 

A jednak tegoroczna zima felietonowa zaczyna się dla mnie jakoś późno. Może dlatego, że dynamika 

zdarzeń jest na tyle duża, iż powoduje brak czasu i skierowanie emocji w inną stronę, niż wystukiwanie 

na klawiaturze prywatnych i subiektywnych wynurzeń. Osiem miesięcy temu (dokładnie!) pisałem też, 

że czynnikiem zniechęcającym jest opieszałość członków Klanu SSI w pisaniu newsów, wspomnień i 

komentarzy. No… ale próbuję jednak wrócić. 

Podsumowania sezonu nie będzie. Był w miarę spokojny, choć dynamika pogody spowodowała, że ja 

na przykład nie zrealizowałem osobiście żadnych swoich planów. Klamrą otwierająca i zamykająca 

sezon była sprawa braku śmigłowców SAR. O tym jednak jest na tyle wiele w mediach (sukces!), że tu 

szkoda miejsca na wałkowanie tematu. 

 

Klasyk –fot. Z Internetu 

Ostatnio co raz czuję się bombardowany określeniem „klasyk”, „klasyczny jacht”. W poprawnej 

polszczyźnie, a taką jeszcze przynajmniej cześć z nas włada, słowo ”klasyczny” miało określone 

znaczenie. Za Słownikiem Języka Polskiego: wyróżniający się harmonią i proporcją (tak jak starożytne 

dzieła sztuki);  doskonały, służący za wzór; tradycyjny, uznawany za doskonały w poprzednim okresie. 
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Klasyczny Tourenkreuzer – fot. ze strony miasta Ryn 

Dwie ilustracje pokazują dobitnie, jak wyglądał klasyczny jacht z dwudziestolecia międzywojennego i 

z początków XX wieku. 

Jachty budowane w latach 60, 70 i później z klasyką mają tyle, co Metallica z Beethovenem. 

Uwielbiam słuchać i tej i tej muzyki ale określenie „klasyczna” pozostawiam dla tej pierwszej. 

Żeglarze poniżej pięćdziesiątki nie mogą pamiętać, jakim szokiem estetycznym było pojawienie się 

”kredensów”, jachtów typu „Opal” od wersji II poczynając. Określenie mówi wszystko! To, że „Opale” 

(potem ”Conrady 45”) okazały się dzielnymi, wytrzymałymi, kochanymi jachtami nie oznacza, że stały 

się wzorcami urody. Tak jak dobra matka, niekoniecznie ma kwalifikacje na miss, nawet miss seniorek. 

 

Kredens i mydelniczka—fot. ze strony GTKŻ Gwarek 

Dziś kształty jachtów regatowych z tamtej epoki wydają się smukłe i zgrabne, pokazany przeze mnie 

przykład odznacza się rzadką urodą. Wtedy jednak ich odbiór bywał różny, dla wielu były zbyt szeroki 

i beczkowate. 
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„IOR-owskie kształty regatowego jachtu z przełomu lat 60 i 70-ych. Fot. z Internetu 

A przypomnijmy sobie jakie wzburzenie budziły w 1971 roku kształty „Poloneza” i „Ogara” (prototypu 

„Taurusów). „Żelazka” – to było najłagodniejsze określenie. Okazało się, że zespół konstruktorów ze 

Szczecina miał błysk geniuszu, wyprzedzając zresztą tendencje światowe. 

Ale i „Metallice” geniuszu nie odmawiam, klasyką jednak jej nie nazywając. 

19 listopada 2016 r. 
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45 O OKU CYKLONU 

Oko cyklonu. Słowa, bez których nie mogła obyć się żadna porządna powieść przygodowa czy 

marynistyczna. 

Oko cyklonu - centrum tropikalnego niżu, wokół którego ruchem wirowym wieje huraganowy wiatr, 

powodujący, że w samym centrum, mimo iż wiatr jest niewielki, napływające zewsząd fale są 

wyjątkowo wysokie i skotłowane. 

 

Fot. z Internetu 

Oko cyklonu, opowieść przeszłości a zarazem coś, czego dzisiejsze bardzo szybkie jachty, wspierane 

przez meteorologiczny routing, rzadko na szczęście mają okazję doświadczyć. Dziś nagle 

przypomniało mi się to pojęcie podczas niedzielnospacerowej obserwacji burzowych, także śnieżnych, 

szkwałów na Zatoce. Pogoda zmieniała się błyskawicznie, temperatura skakała pomiędzy zerem, a plus 

pięć, wiatr na ogół dość mocny, w szkwałach osiągał nagle siłę „przyzwoitej ósemki”, jaskrawe słońce 

przeplatało się z kompletnymi ciemnościami. 

I nasunęło mi to na myśl wspomnienie z zupełnie innego morza, innej pory roku, innej epoki, za to 

opisane w książce, do której lubię czasem zaglądać (zgadywać co to mogą tylko Czytelnicy młodsi niż 

40-latkowie!): 

„(...) Przede wszystkim uderza wygląd nieba: bezchmurne, usiane gwiazdami, smoliście czarne, tylko 

gęsto nakrapiane, jak posypane piaskiem, tymi migotliwymi punkcikami. I wokół pełno czarnych cieni, 

które latają mi przed oczyma. - Ptaki! 

Zupełna flauta, żagle zwisają bezwładnie i tylko od szarpania się kadłuba trzepią głucho. Targają liny, 

bom. Wybieram jeszcze mocniej szot grota, obciągam na kabestanie, wybieram również mały żagielek 

na dziobie. (…) i zapałam papierosa - płomień zapałki pali się równo, nawet nie drgnie, powietrze jest 

zupełnie spokojne. Powietrze? Czy to jest w ogóle powietrze! Wydaje mi się, że otacza mnie próżnia, 

brak wiatru utrudnia oddychanie. 

Mogę się rozejrzeć: wokół mnie nie widać fal, tylko jakieś gejzery wody, piramidy, łamiące się i 

strzelające znowu w górę fontannami; ze wszystkich stron wpadają z sykiem na pokład. Morze wydaje 

się ogromnym kotłem, w którym wrze słona woda. 

Nade mną gwiazdy. Mnóstwo! Błyszczą jasno, jedna przy drugiej, jedna przy drugiej - czy doprawdy 

jest ich tak dużo? Na ich tle, jak duchy ciemności - ptaki. Latają oszalałe, chrapliwie skrzecząc, a im 

bardziej wpatruję się w przestrzeń... tym więcej ich widzę. (…) 
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Z jachtem dzieją się dziwne rzeczy. Mam wrażenie, że kręci się  w koło, skacze jak piłka, raz po raz 

nurza dziób lub potem znowu kładzie się na burcie, nieruchomieje na moment, aby brutalnym zrywem 

wyprostować się i znowu kiwać. Czy to w ogóle można nazwać kiwaniem? Te zwariowane skoki, susy, 

przysiady? To raczej taniec świętego Wita! (…) 

Od zachodu słychać szum. Narasta, potężnieje, spoglądam w tamtą stronę i początkowo nic nie widzę, 

a potem zaczyna mi majaczyć jakaś jasna smuga na niebie. Wpatruję się więc w ciemność - czy to 

przerwa w chmurach? Nagle uprzytamniam sobie: ależ to nie na niebie, lecz na morzu! Gorączkowo 

zdejmuję gumy z rumpla i kurczowo trzymam ster. Biała krecha jest coraz bliżej. Chcę koniecznie 

ustawić się dziobem do niej, więc „pompuję” sterem ile sił wykorzystując krótkie mgnienia, gdy jestem 

na względnie spokojniejszej połaci wody. - PRĘDZEJ! 

I natychmiast znowu zimny spokój: - Nie! - Zresztą fala jest już przy mnie. Na ułamek sekundy, na 

mgnienie zawisa nad jachtem, a mnie się wydaje, że nieruchomieje i że tak już pozostanie na wieki. 

Widzę wyraźnie wodospad z kożucha gęstej piany, czuję, że jacht, płynący już do przodu, nagle 

wstrząsnął się jakby natknął się na twardą zaporę, a potem ugina się, dosłownie ugina, pod ciężarem 

masy wody. (…) A potem zaraz, czy może równocześnie, poderwało jacht do lotu. Mam wyraźne 

wrażenie tego lotu i początkowo wydaje mi się, że wyskoczyliśmy w powietrze, bo za tą falą jest 

próżnia, BO CAŁY OCEAN PRZETOCZYŁ SIĘ NAD NAMI! Lecz natychmiast rozumiem, że to tylko 

pęd wiatru daje takie złudzenie. (…) Jacht płynie, płynie, płynie... trzymany na uwięzi, w głębokim 

przechyle przez wiatr; czuję, że mam władzę nad nim, że jestem z nim i razem, po tym szaleńczym 

kołysaniu w ciszy, teraz tylko prężymy się i zgrabnie wspinamy na ciągle nadchodzące nowe góry - 

jesteśmy w swoim zwykłym żywiole i dobrze wiemy, jak sobie z nim radzić.(…) 

 

Fot. z Internetu 

Czemuż to oko cyklonu tak mocno zaznaczyło się w literaturze. Trzeba pamiętać, że klasyka 

powstawała w czasach żaglowców, i to żaglowców zbudowanych z mniej wytrzymałych materiałów, 

niż współcześnie stosowane. Pamiętajmy też, że żaglowiec, dużo większy i cięższy od jachtów, wbrew 

pozorom gorzej znosił wielką i skotłowaną falę. Bezwładność ciężkich drzewc: steng i rej, narażała je 

na urwanie lub złamanie od samego kołysania, uderzenia fal mogły łatwo znieść pokładówki, pozrywać 

zamknięcia luków, zalać ładownie. Wielotonowe armaty urywały się z zamocowań, zapasy kul 

armatnich łamały ustalające je przegrody, nie tylko rujnując i tak niewielką stateczność ale zagrażając 

trwałości wiązań i poszycia kadłuba. I tak paradoksalnie, w rejonie najsłabszego wiatru powstawały 

największe uszkodzenia. A potem przychodził powrót huraganu i uderzenie fali… 
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Żaglowiec „Garthsnaid” w trakcie silnego sztormu w 1920 roku (fot. Alexander Harper) 

Żaglowce ginęły w cyklonach, często po prostu nie pozostawiając świadków tragedii. Stopniowo 

nauczono się omijać pory huraganów w różnych rejonach Ziemi oraz podejmowano próby ucieczki 

przed cyklonem, w razie zaobserwowania symptomów jego nadejścia. W XX wieku meteorologia 

poczyniła na tyle postępy, że opracowano dość skuteczny system ostrzegania, dziś łączność satelitarna 

daje poważne szanse uniknięcia ryzyka. 

Ale groźny i zarazem romantyczny wydźwięk słów oku cyklonu pozostał nadal. Przynajmniej dla 

mojego pokolenia. 

Szelki i kamizelki nie tylko w cyklonie! 

27 listopada 2016 r. 
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46 O ZBIEŻNOŚCI LICZB 

Czterdzieści sześć lat temu, w piątek 18 grudnia, w Gdyni panowała straszliwa cisza. Wydaje mi się, że 

pogoda była podobna jak dziś, mglista, nie bardzo mroźna, choć poprzednie dni były mroźne. Skwer 

Kościuszki, a więc i Basen Jachtowy im. Zaruskiego, były odcięte od miasta szeregiem wozów 

bojowych, lecz i z ulicy 10 Lutego, spod istniejącego do dziś (!) salonu fryzjerskiego „Rococo”, można 

było dostrzec szare sylwetki okrętów wojennych na redzie. 

Dało to okazję do wykorzystania znajomości tych sylwetek poznanych podczas żeglowania i 

odgadywania: „nasze czy ruskie”. Nie znałem jeszcze wtedy pełni tragicznych skutków poprzedniego 

dnia, osobisty ogląd wydarzeń na ulicach Gdyni, mimo iż ukształtował moje poglądy na całe życie, nie 

dawał mi takiej podstawy. Nie wiedziałem też, że ubył mi jeden kolega – wspominałem Go tutaj rok 

temu, kto zechce, poszuka. 

Kolejny sezon na szczęście się odbył. I tak jak pisał „National Geografic” w wielkim reportażu 

„Springtime of hope in Poland” relacjonując tchnienie nadziei w Polakach, był to sezon długi i 

optymistyczny. Niezła pogoda, sporo żeglowania, Puck, jeziora, morze, awans na całkiem poważny 

stopień jachtowego sternika morskiego, beztroska młodość, studia, czteromiesięczne wakacje. 

Kurs manewrowy na sternika morskiego odbywał się we wrześniu w Trzebieży. Spotkałem wtedy kilka 

ciekawych jachtów. 

Po pierwsze był to „Ogar”, prototyp „Taurusów”. Coś szokującego! To żelazko ma pływać? Ogromny i 

pusty pokład, wysoki, stalowy (!) cienki maszt, dwie zejściówki, ster zawieszony na szerokiej pawęży. 

Ta rufa! Potem dowiedziałem się o nowatorskim kształcie balastu, płaskich liniach teoretycznych, 

umieszczeniu silnika centralnie. A potem okazało się jak szybki jest ten jacht! 

Krótko potem przy pirsie „T” stanął obok „Ogara” „Polonez”. Był jeszcze we wczesnej, stoczniowej 

wersji z dziwacznym takielunkiem, który później na słuszne życzenie Baranowskiego zmieniono. Po 

szoku wywołanym kształtem „Ogara”, żelazkowatość „Poloneza” mnie już zachwyciła. Zresztą kształt 

tego jachtu, wywodzący się od „Arcturusów”, był znacznie bardziej podobny do tego, co uznawaliśmy 

wówczas za normalność. 

 

Rufy: dwa najsławniejsze „Taurusy”, między ówczesnymi typowymi, nowoczesnymi jachtami – 

źródło: „Portal żeglarski” 

Niedługo potem zjawił się gość dla mnie najbardziej zaskakujący. Biało-czerwono-niebieska bandera. 

Czechosłowak?! Na szczęście przy stoliku trzebieskiej stołówki siedział ze mną Tadziu Rusek, Polak z 

Zaolzia i on wiedział, kto to Richard Konkolski. Ze względów rodzinnych bardzo mnie to 

zainteresowało. Dzięki pomocy Tadzia udało mi się dowiedzieć kilku szczegółów, o tym, że „Nike” to 
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nieco przedłużona polska „Zośka” Zbyszka Milewskiego, że wybiera się startować w przypadających 

na kolejny rok 1972 regatach OSTAR, w których startowali także Polacy. 

A sam kurs… były to trzy tygodnie codzienne manewrówki na żaglach w zatłoczonym basenie 

trzebieskim, gdzie naraz kręciło się kilkanaście jachtów, w tym kilka 11-metrowych  drewnianych 

„pięćdziesiątek”, stalowa „stoczterdziestka” („Śmiały” albo ”Jurand”) i nieco mniejsza „Jaskółka 

(potem przezwana „Indią”). Po tych trzech tygodniach każdy z nas umiał z jachtem bez silnika zrobić 

wszystko. 

Chciałbym widzieć miny dzisiejszych żeglarzy, gdyby wsadzono ich na komendę na którymś z tamtych 

jachtów. A wtedy była to nasza codzienność i, w co dziś zapewne trudno uwierzyć, obywało się bez 

kolizji! Pamiętam poczucie wyższości wobec „bogatych Szwabów, którzy zwijali żagle już na długo 

przed portem, manewrowali wyłącznie na silnikach i nie wychodzili w morze jeśli miało wiać choćby 

5
0
B. 

 

„Nike” i Riša – fot. Internet 

Wspominam to z sentymentem, lecz wcale nie chciałbym powrotu tamtych czasów. Oczywiście lepiej 

jest dobrze manewrować na żaglach, niż nie radzić z tym sobie wcale. Ale na pewno lepiej być 

człowiekiem wolnym, któremu żaden urzędnik nie mówi kiedy i dokąd ma prawo popłynąć. Lepiej 

pływać za swoje i na swoim, od portu do portu, niż pędzić niezależnie od warunków na zachód, dbając 

o to, by nieopatrznie nie wejść do polskiego portu, co oznaczało utratę ważności odprawy granicznej i 

konieczność zdania władzy paszportów. 

Tak to wspomnienia mieszają się z nadzieją, szczególnie silną w grudniowych dniach. A więc tą 

nadzieją, także na przyszłoroczny udany sezon, pragnę się z Czytelnikami podzielić życząc wszystkim 

Wam wraz z Don Jorge spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Żyjmy wiecznie! 

18 grudnia 2016 r. 

A ta tytułowa zbieżność liczb? Zastanawiając się nad tytułem spostrzegłem, że 46 felietonik zaczyna 

się od słów czterdzieści sześć”. Pomyślałem sobie, że ten zbieg okoliczności można zaakcentować. 

Przynajmniej nikt nie poczuje się zgorszony.  
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47 O ETYKIETOWANIU 

Co jakiś czas w przeróżnych mediach pojawia się temat etyki i etykiety żeglarskiej. Często zresztą te 

pojęcia są mieszane. A przecież można być skrajnie nieetycznym człowiekiem przestrzegającym 

skrupulatnie jakiejś dowolnej etykiety. 

Któryś z pisarzy amerykańskich włożył w usta swojego bohatera takie zdanie (cyt. z pamięci): „Jeśli 

musisz spisywać swój kodeks etyczny, toś już przepadł”. Cóż to jest etyczne postepowanie? To po 

prostu bycie przyzwoitym. Warto być przyzwoitym – powiedział Wielki Polak. I miał rację. 

Jasne, że to czasami trudne, nikt nie jest ideałem. Każdemu z nas zdarzają się wpadki. Ale kilka 

prostych zdań, co nie nowe, doskonale wyjaśnia w zasadzie wszystko i bardzo może ułatwić życie: 

Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. 

Bądź dla innych taki, jak byś chciał,  żeby oni było dla ciebie. 

Żyj i daj żyć innym. 

Twoja wolność czasem musi skończyć się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. 

Więcej pisać nie warto. Jeśli komuś to niezbędne, to wróćmy do cytowanych wyżej słów o kodeksie 

etycznym. 

Inna rzecz to etykieta. Oczywiście stosując powyższe zasady prawie ze wszystkim sobie poradzimy, 

może dodając praktyczna radę: Obserwuj, jak robią to gospodarze. Ale poeta powiedział: 

„Grzeczność nie jest nauka łatwą ani małą” i dlatego powstają podręczniki etykiety dostosowane do 

przeróżnych zawodów, miejsc, rodzajów aktywności. 

Stąd też, co jakiś czas pytania na internetowych forach, stąd wydawane są podręczniki oraz teksty, 

które pojawiły się ostatnio w SSI. Troszkę narażę się Gospodarzowi tego okienka, bo jestem dużo 

mniej ortodoksyjny w tym zakresie, niż On. Pierwszą granatową marynarkę nabyłem po pół wieku 

żeglowania! I żyłem i nie budziłem niechęci otoczenia. Ale golasa, albo brudasa, który pojawiłby się na 

uroczystym podniesieniu bandery albo zakończeniu regat i dekoracji zwycięzców, wyprosiłbym z 

uroczystości, do czasu ubrania się znośnie estetycznie. 

Podobnie ceremonialne podniesienie i opuszczenie bandery na małym rodzinnym jachcie, koniecznie o 

0800 rano i o zachodzie słońca, to przerost formy nad treścią. Zaniedbanie tego samego na żaglowcu 

zniesmaczyłoby mnie. 

W ogóle, sprawy banderowe, to część etykiety, która należy traktować serio! Jest po temu wiele 

powodów: polskie prawo, obyczaje międzynarodowe oraz prosta funkcja informacyjna (te flagi pod 

salingiem…). Ale o tym Józek Kwaśniewicz napisał niedawno precyzyjnie. 

We wszystkich innych sprawach jestem zwolennikiem intuicyjnego starania się, by nie być uciążliwym 

dla innych, nie zakłócać spokoju, nie budzić nieprzyjemnego zdziwienia widokiem i wzorować się na 

bywalcach. 

W tej ostatniej kwestii nasuwa mi się takie wspomnienie, które obudziła we mnie praca nad odcinkiem 

o „Pożeraczach wiatru” poświęconym stojącemu na Alandach barkowi „Pommern”. Wiele lat temu 

byłem z czarterową załogą na tychże Alandach i jako jeden z postojów wybrałem Bomarsund. Kiedy 

po wojnie 1809 Finlandia stała się częścią Rosji, car Mikołaj rozkazał tam wybudować twierdzę. 

Budowę  rozpoczęto w roku 1832 i nigdy nie zakończono. Przeszkodziła temu interwencja wojsk 

francuskich i brytyjskich, zakończona zdobyciem i zburzeniem twierdzy latem 1854, a dwa lata później 

na mocy traktatu pokojowego Alandy zostały zdemilitaryzowane. Ciekawostką może być udział w 

operacji, w składzie floty brytyjskiej, drewnianego okrętu Ajax, zbudowanego w początkach wieku 

jako „hornblowerowski”  liniowiec 74-dzialowy, a w latach 40-ch przebudowanego na parowiec. Jak 

głosi legenda” to-to nie chciało pływać ani na żaglach, ani na silniku”, tym niemniej żołnierzy 

francuskich skutecznie do Bomarsundu dostarczyło. 
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Źródło Google 

Same ruiny twierdzy pewnie nie nakłoniłyby mnie do wizyty, gdyby nie wątek polski. Nie wszyscy 

pamiętają, że Adam Mickiewicz wiązał ogromne nadzieje z powstaniem tzw. II Cesarstwa 

francuskiego, licząc na to, że Francja rozgromi zaborcze tyranie. Ogarnięty entuzjazmem wyjechał do 

Turcji, tworzyć legiony polskie i żydowskie, podczas czego zresztą zmarł na cholerę. Ten sam 

bonapartowski entuzjazm przyniósł  ostatnie dzieło napisane przez poetę. Powstało ono po ŁACINIE! 

Ad Napolionem Tertiam Caesarem Augustum ode in Bomarsundum captum - brzmi pompatyczny 

tytuł, a sama oda jest niemniej pompatyczna, o czym możemy przekonać się z tłumaczenia Jana 

Kasprowicza (jest też tłumaczenie Wiktora Baworowskiego wydane w Symferopolu, z błędem w 

tytule). 

Co ciekawe, oda została wydana kilka miesięcy po napisaniu, także w Warszawie, już wtedy umiano 

omijać cenzurę, co warto przypomnieć wszelkim chętnym na ograniczanie wolności. 

No dobrze, ale dlaczego wspominam Bomarsund w etykietalnym temacie? Odpowiedź jest prostsza, 

niż myślicie. W Bomarsundzie znaleźliśmy się pod wieczór, gdy wracaliśmy do przystani było już 

ciemno. I panowała CISZA! 

Cisza tak absolutna, jakiej nie spotkałem niegdyś nawet w gościnnej celi klasztoru w Tyńcu. Ośmioro 

MŁODYCH ludzi w naturalny sposób zaczęło rozmawiać wyłącznie szeptem, dbając o to, by nie tupać, 

ani nawet nie człapać po deskach pomostu, czy pokładzie naszej łódki. Spontanicznie i błyskawicznie 

wchłonęli lokalny obyczaj i zachowali się zgodnie z etykietą żeglarzy-gentlemanów. (I DAM!!!). 

Rankiem powitało nas mile zdziwienie sąsiadów, część z nich nawet nie wiedziała, że nasz jacht, o 

połowę większy od ich łódek, stoi w porcie. 
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Oda na zdobycie Bomarsundu – źródło Internet 

W Bomarsudzie nie grzmią już działa! 

13 lutego 2017 r. 
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48 O TYM, ŻE NIE RÓŻNIMY SIĘ OD RESZTY ŚWIATA 

Byłem na uroczystym wręczeniu nagród „Rejs Roku”. Wręczono 51 „Srebrny Sekstant”, mimo, iż 

pierwsza edycja pochodzi z roku 1970 (dwukrotnie zdarzyło się rozmnożenie nagród). Pierwszy w 

historii „Srebrny Sekstant” dostał kapitan Andrzej Rościszewski za opłynięcie „Śmiałym” Islandii. 

Nagrodzony drugą nagrodą Aleksander Kaszowski (za przejście cieśniny Pentland Firth „Eurosem” bez 

silnika) był obecny na tegorocznej gali, mógłby być ojcem albo nawet dziadkiem laureatów. 

Poprzedni raz miałem okazję spotkać go w morzu ponad 30 lat temu. Wracaliśmy z rejsu do Kilonii, 

gdy od wschodu ukazały się maszty. – „Euros” płynie. – powiedziałem załodze. Nie chcieli wierzyć, że 

rozpoznałem jacht widząc tylko maszty. Gdy dobre pól godziny później można było odczytać nazwę 

zdumieniu załogi nie było końca. Wyjaśniłem: „jotki” miały bardzo charakterystyczne proporcje i 

wzajemnie ustawienie masztów. Identyfikacja, że to jacht tego typu nie była problemem. W tamtym 

roku „na chodzi” było tylko kilka „jotek” i tak się złożyło, że o prawie wszystkich wiedziałem, gdzie w 

danym momencie się znajdują. Z dużym prawdopodobieństwem można było założyć, że tuż na zachód 

od Rozewia powinna być jakaś „jotka” z Trójmiasta, a w tym momencie jedyną możliwą był „Euros”. 

Po zbliżeniu się zapytałem,  

- czy jest może kapitan Kaszowski.  

Był!  

– A kto pyta?  

– Remiszewski.  

- Idziecie z Niemiec? Zapomnieliśmy kupić fajki.  

Byliśmy zaopatrzeni, więc jachty podeszły prawie burta w burtę i na bosaku podaliśmy reklamówkę z 

kilkoma paczkami.  

– Dziękujemy!  

– Dobrej drogi! 

Wspomnienia nasunęły mi się taką obserwację o zmienności czasów. Nazwy jachtów, których rejsy 

zostały nagrodzone są angielskie: „Atlantic Puffin”, „King of Bongo”, „Crystal”, „Selma Expeditions” 

(i tylko jedna zgrzebna polska „Pogoria”), znak epoki. A przecież każda z tych nazw jest inaczej 

motywowana, to nie tak, że wszyscy ulegli modzie na anglicyzację. Jedna z nazw jest muzyczna, to 

tytuł rockowego przeboju, innym razem nowy właściciel nie zmienił nazwy, kierując się starym 

przesądem, iż to przynosi pecha. Jest też przypadek „zablokowania” przez przepisy nadania 

możliwości nazwy „Puffin”. Swoją drogą idiotyzm: Jacht jest dostatecznie identyfikowany przez 

numer POL, mam nadzieję, że zbliżające się zmiany w przepisach dotyczących rejestracji ten wymóg 

usuną. W innym przypadku kupiony jacht pozostał zgodnie z żeglarskim przesądem przy starej nazwie. 

Tak się zastanawiam, czy jak ten dziwaczny przepis pochodzący z czasów, kiedy jachtów morskich 

było kilkadziesiąt, zostanie utrzymany, nawet przy kilkudziesięciu tysiącach jachtów, czy będziemy 

pływać na jachcie o nazwie na przykład „Tequila MCCCLXXIII”? Jak wiecie, kolejne statki (jachty) 

noszące tę samą nazwę należy odróżniać numerem kolejnym pisanym cyframi rzymskimi). 

Już w drodze powrotnej z gali, słuchając nagrania „Notre Dame de Paris”, zastanawiałem się nad 

zmiennością świata. Musical według Wiktora Hugo, opowiada o biednych i bogatych, o uchodźcach 

(skąd on 150 lat temu wiedział?!), o zakłamanym księdzu-mordercy, o miłości trzech do jednej i dwóch 

do jednego. Trup ściele się gęsto, jak w dobrym thrillerze. A wszystko to kilka wieków temu. Natura 

ludzka jest ciągle taka sama, problemy są te same, wciąż od nowa. 
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Notre Dame de Paris w Gdyni – ze strony kultura.trojmiasto.pl 

Ten kontrast zmienności i stałości świata przywiódł mnie do rozważań nad współczesnymi żeglarzami. 

Kiedyś jakiś antropolog kultury powiedział, że demokratyzacja pociąga za sobą obniżenie standardów, 

swego rodzaju prymitywizację i schamienie. Coś w tym jest. W czasach, gdy żeglarstwo było elitarne, 

oznaczało to, nie tylko elitę w sensie dostępu fizycznego (odległość, istnienie klubów, ilość jachtów) i 

dostępu formalnego (nie każdemu władza pozwalała żeglować). Oznaczało to także długoletnią 

drabinkę „awansów”, związaną z selekcją. Oczywiście, ta selekcja nie była doskonała, potrafiła 

przepuszczać istnych idiotów i nieudaczników, ale jednak była faktem. Łączyło się z tym 

przestrzeganie pewnej etykiety, nie tylko w sensie ceremoniału, czy form towarzyskich ale także 

niepisanych norm sposobu bycia. Znów, potrafiłbym podać imiona mnóstwa chamów lub świń 

wyjątkowych, funkcjonujących w tamtych czasach, lecz były to wyjątki, powszechny standard był 

faktem. 

To zmieniało się z biegiem czasów. W pewnym momencie żeglarzy było już kilkadziesiąt tysięcy i o 

elitarności nie było mowy. Dziś jest nas setki tysięcy. Do tego funkcjonujemy w generalnie znacznie 

bardziej demokratycznych czasach. Nie warto się nad tym rozwodzić, każdy to widzi wokół siebie. 

Oznacza to nie tylko eliminowanie pompy i kapralstwa na jachtach, uproszczenie form towarzyskich, 

traktowanie się wzajemne jak koledzy. Nie tylko łatwiejszy dostęp do żeglowania, dużo więcej 

wolności, niż dawniej. Oznacza także zalew „buractwa” oraz pogorszenie stanu przeciętnej wiedzy i 

umiejętności sterników i skipperów. 

Takie jest życie współczesne, nie różnimy się tu od reszty świata. Nie się co na to obrażać. Świat trzeba 

akceptować. Nie uważam, żeby współczesność była zła, nie zgodzę się także, by w peerelowskim 

żeglarstwie, przy wszystkich jego absurdach, widzieć wyłącznie czarne barwy. Coś za coś, a od 

indywidualnego spojrzenia zależy ocena całościowa. Ja jestem entuzjastą współczesności i przyszłości. 

Zaś dla złagodzenia negatywów warto dbać o to, by w najbliższym otoczeniu zachowywać się w 

sposób cywilizowany, zgodnie z zasadą, że nasza wolność kończy się tam, gdzie ograniczamy wolność 

innym. 

Można też dbać o swoiste samokształcenie żeglarskie. Niekoniecznie przez lekturę grubaśnych 

podręczników, pompatyczne kursy i egzaminy. Pozytywnym przykładem mogą być organizowane 

przez SAJ „Wieczory Czwartkowe”, gdzie wiele prezentacji jest po prostu nasycone dobrą praktyką 

żeglarską. Praktyką dostosowaną do realiów, a nie dogmatyczną, powtarzającą wykute na egzamin 

żelazne zasady. 

Tak to sobie rozważając i słuchając muzyki, od prehistorii żeglarstwa wróciłem do współczesności. 

Zima się kończy. Przygotowania sprzętu trwają. Plany rejsowe się krystalizują. Czas zamknąć kolejny 

(być może ostatni) rok tego cyklu. Nawet niedźwiedzie się już budzą ze snu zimowego. 
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Pozostałoby tylko życzyć wszystkim udanego sezonu, dobrych wiatrów i bezpiecznych powrotów. A, 

by nie obyło się bez odrobiny „dydaktyki”, to namawiam wszystkich do wpisania w telefony 

komórkowe numerów do SAR. Większość kłopotów miewamy jednak w pobliżu brzegów. Telefon 

nawet z drugiego końca świata naprawdę może pomóc rozwiązać wiele problemów. Niekoniecznie od 

razu wezwanie pełnowymiarowej pomocy. Dla ułatwienia prezentuję te numery na projekcie wodo- i 

UV-odpornej naklejki, którą będziemy kolportować przed sezonem. 

 

A już całkiem na koniec przypominam o kamizelkach i o szelkach.  

Dbajmy o siebie i o swoje załogi! 

11 marca 2017 
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49 O ZAMIESZANIU  

Minął sezon (choć dla szczęściarzy minął niekoniecznie), nie byłem pewny, czy z powrotem 

żeglarskiej zimowej pory, wrócę do pisania tych tekścików. Minionej zimy miałem wątpliwości, czy 

nie stałem się już nudny. Jednak oczekiwania Dyrekcji SSI oraz, co ważniejsze Czytelników, skłoniły 

mnie do próby pisania nadal. 

A więc zaczynamy kolejną, czwartą już, część cyklu. Dla mnie osobiście ma to taki sens, że w jakimś 

stopniu zapełnia „puste” miesiące. A mam nadzieję, że to co piszę sprawia odrobinę przyjemności i 

Czytelnikom, a jeśli nie przyjemności, to chociaż taki pożytek, że zawiera subiektywne wspomnienia z 

czasów powoli zapominanych. 

Kiedy zaczynałem żeglować, dokładniej: żyć przy żeglarstwie, jeszcze jako dzieciak, na polskim 

morzu, precyzyjnie: Zatoce Gdańskiej i Zalewie Szczecińskim, bo dalej nie było wolno, pływały jachty 

budowane przed wojną. Zatopione podczas wojny, wydobyte z dna, poniemieckie lub noszące przed 

wojną polską banderę ale wszystkie zbudowane w Niemczech, Danii lub Szwecji. I oczywiście 

wszystkie drewniane. 

Przykłady do dziś pływające to: w Gdańsku „Szkwał II”, w Gdyni „Orion”, w Szczecinie „Nadir” – kto 

ich nie zna, to wygugla zdjęcia bez trudu. 

Jedynym wyjątkiem były „Konie”, jachty typu „Konik Morski” projektu Leona Tumiłowicza i 

zbudowane w latach 30-ych w jego stoczni w Gdyni. Miałem okazję pływać na „Pietrku” i na 

„Plutonie”. Z pamięci przychodzi mi na myśl jedyny istniejący do dziś: „Radogost” w Szczecinie. 

Ciekawe, czy Czytelnicy potrafią wskazać jeszcze kolejne? 

Mutacją „Koni” był typ „Tuńczyk”, czyli istniejący do dziś w muzeum w Tczewie „Opty” Leonida 

Teligi. Istnieje także zbudowany w latach 60. „Tauri” –modyfikacja modyfikacji „Konika Morskiego”, 

jaką był teligowy „Tuńczyk”, nazwana „Tun”. Także i zdjęcia tych jachtów da się bez trudu wyszukać 

w Internecie. 

Przyszedł Październik 1956, jak niemal we wszystkich dziedzinach życia, także w żeglarstwie wróciła 

część normalności. Dziś próbuje się to deprecjonować, lecz wtedy, dla pokoleń urodzonych jeszcze 

przed wojną, Październik był rewolucją. Znowu jednostka uzyskiwała swoja podmiotowość, można 

było wykazywać inicjatywę, planować życie osobiste i społeczne, nie tylko według jednolitych 

nakazów ideologicznej władzy. Żeglarstwo wyszło na morze, zaczęły też powstawać nowe jachty. O 

kilku z nich chcę dziś wspomnieć, bo pokolenia ludzi młodszych, niż czterdziestolatkowie, a czasem 

nawet starsi mieszają fakty, powodując słowne nieporozumienia. 

Zaczęło się zaraz po Październiku od Stoczni Gdańskiej. Według projektu grupy inżynierów 

kierowanych przez Henryka Kujawę zbudowano serię sześciu tak zwanych „Stoczterdziestek”. 

Pierwszą „Stoczterdziestką” był „Josepch Conrad”, informacje szczegółowe o wszystkich można bez 

trudu znaleźć w Internecie. Były to stalowe kecze o powierzchni ożaglowania 144 m
2
, co oznaczało, iż 

na żaglu w numerze rejestracyjnym nosiły cyfry XIV. W tamtych latach określało się wielkość jachtu 

według powierzchni ożaglowania, tak też zresztą ustalano „progi uprawnień dla poszczególnych 

patentów”. Ponieważ, poza „Chrobrym, były to jedyne jachty polskie tej wielkości, więc ich potoczna 

nazwa stała się oczywistością. Nikt i NIGDY nie nazywał ich „jotkami”!!! 
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Stoczterdziestka (zdjęcie za Wikipedią) 

Przeskoczmy o dekadę do przodu. W tej samej Stoczni Gdańskiej, która w tym czasie przejściowo 

otrzymywała imię wodza pewnej rewolucji, spod ręki zespołu Henryka Kujawy wychodzi seria 

„osiemdziesiątek” (warto zauważyć, iż czwarty z pierwszej serii: „Euros” został zbudowany w ZNTK 

w Bydgoszczy). Stalowe jole o powierzchni ożaglowania ok. 80 m
2
 mają wielkość typową dla wielu 

polskich jachtów, wiec tym razem potoczne określenie nie może pochodzić od widniejących na żaglu 

cyfr VIII. Stoczniowy symbol typu „J 80” staje się źródłem potocznego określenia „Jotki”, tym 

bardziej, że dokumentacja, wielokrotnie modernizowana zostaje rozpowszechniona w wiele miejsc w 

kraju. Jotki miały szereg mutacji. 

 

„Jotka” z pierwszej serii – Za Wikipedią 

Pierwsze cztery, z których „Alf”, Mestwin” i Freya” wciąż istnieją, poznaje się po „obniżonych” 

dziobach i rufach. Tak naprawdę było odwrotnie: nadbudówka na śródokręciu została rozciągnięta od 

burty do burty. W tamtym momencie konstruktorzy nie mieli jeszcze zwyczaju projektować jachtów o 

tak wysokiej wolnej burcie, jak niewiele lat później. To był taki krok w tym kierunku. Potem powstały 

harcerskie „Tropiciel” i „Odkrywca”, które miały dużo wyższe, niż pierwsza seria, zejściówki. A 



126 

potem poszerzono rufę, pokład uzyskał jednolity poziom i powstało kilkadziesiąt „jotek” w różnych 

miejscach, szczególnie w stoczni w Płocku. Kto chce znajdzie informację w Internecie, choć w 

przypadku tych jachtów trzeba je traktować z rezerwą. Są błędy. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że 

np. jedna z najmłodszych „Jotek” – „Gerlach”,  jest otaklowana jako slup! 

 

„Jotka” gładkopokładowa – za Wikipedią 

Dla żeglarza starszej daty „Jotka” to J 80! Nazywanie „jotką” „Stoczterdziestek” jest czymś podobnym, 

jak określenie moich tekścików jako „sezon narciarski”. 

Jest jeszcze jedna komplikacja terminologiczna. Otóż na świecie bardzo popularna jest klasa 8-

metrowych jachtów regatowych J 80! A więc tym bardziej warto nasze „Jotki” określać jak przyjęło się 

zwyczajowo. 

 

Jacht regatowy klasy J80 – za stroną klasy 

Po drugiej stronie wybrzeża, w Szczecinie powstała w latach 60-ych, zaprojektowana przesz 

Kazimierza Michalskiego i Ryszarda Langera, długa seria udanych, niespełna 12-metrowych 

drewnianych „pięćdziesiątek” typu „Vega”. Kolejne typy jachtów przez wiele lat określano tam 

nazwami pochodzącymi od ciał niebieskich i stąd nazwa typu. Niektóre „Vegi” wciąż jeszcze istnieją. 

Na myśl przychodzą mi „Magnolia”, „Tytan”, Wanda” i ”Gandalf”
27

 – dawniej trzebieski „Zenit”, na 

którym swoje pierwsze samotne rejsy robili kolejno Baranowski i Remiszewska. 

                                                 
27

 W 2019 roku „Gandalf”, będący w stanie tragicznym, znalazł kolejnego właściciela, jest szansa na jego trzecie życie. 
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Jacht typu „Vega” 

Tu pojawia się kolejne pole nieporozumień terminologicznych. Otóż w świecie niezwykle popularny 

jest szwedzki typ plastikowego ośmiometrowego jachtu „Albin Vega”. Każdy z Czytelników go zna. 

 

„Albin Vega” 

Niestety wielu z nas, ja sam także, używa skróconego określenia „wega”, no i nie wiadomo o który 

jacht chodzi. Warto pamiętać więc, że słuchając opowieści z lat 60, 70 i 80-ych, gdy mowa jest o 

„wedze” to niemal na pewno będzie to drewniana „Vega”. 

Poprzednikami „Veg” były budowane w Szczecinie „Conrady” – to kolejny obszar zamieszania w 

potocznej terminologii, lecz ponieważ tekst rozrasta się ponad miarę, to pozostawię temat na później. 

A tymczasem przy okazji dnia Wszystkich Świętych wspomnijmy wielkich polskich konstruktorów, o 

których w tym tekście, no i pozostałych żeglarzy, których już nie ma między nami. 

29 października 2017 
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50 NADAL O ZAMIESZANIU 

Realizuję dziś obietnicę z poprzedniego odcinka i wracam do nazewnictwa dawnych typów jachtów: 

oficjalnego i potocznego. 

Ostatnio pisałem o jachtach typu „Vega”, drewnianych slupach budowanych w długiej serii w 

Szczecinie. Ich poprzednikiem był typ „Conrad II” także projektu konstruktorów Ryszarda Langera i 

Kazimierza Michalskiego, zaprojektowany w miejsce pierwszej wersji autorstwa inż. Piotra 

Niewmierzyckiego z 1958 r., która, z powodu zbyt wysokich kosztów produkcji, nie doczekała się 

realizacji. 

„Conrad II” był jedną z pierwszych powojennych konstrukcji zaprojektowanych i budowanych w 

Polsce. Produkcją zajmowała się Szczecińska Stocznią Jachtowa), która zbudowała łącznie bodajże 14 

sztuk. 

 

 

Z forum modelarskiego kartonowki.pl 

„Conrad II” bardzo często mylony jest z „Vegą”, która była jego nowszą wersją, jednak była nieco 

dłuższa, szersza i bardziej pełnotliwa. Na pierwszy rzut oka typy te różnią się ilością okienek wyższej 

części nadbudówki – „Conrad II” miał trzy, a „Vega” dwa, Doskonale to widać na zdjęciu modelu 

kartonowego. Kto chce, porówna ze zdjęciem „Vegi” z poprzedniego odcinka. (nawiasem mówiąc 

„Wikipedia” pokazuje rzut boczny „Vegi”, jako „Conrada II”). „Conrady” miały jeszcze baksztagi, 

znakomicie nieułatwiające manewrowania. Nigdy nie zapomnę serii kilkunastu z rzędu zwrotów przez 

rufę robionych wzdłuż kanału portowego w Trzebieży na „Inie”, czy też „Dziwnie” (też „Conrady II”, 

dziś te nazwy dziedziczą trzebieskie „Jotki”). Naszym instruktorem był wówczas Ryszard Wabik, a w 

wachcie (załodze) był kolega z Zaolzia, Tadeusz Rusek, który w czerwcu tego roku utonął na 

Filipinach. 

Istnieje kontrowersja, który z „Conradów” był pierwszym z serii: „Boruta”, czy „Ludmiła”. Do dziś 

prawdopodobnie istnieje kilka: „Jarl”, „Ludmiła”, „Bushi” (ex „Sawa”) i chyba jedyny ciągle na 

chodzie: „Elem” (ex „Pomorzanin”). 
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„Vega” udająca „Conrada II” w Wikipedii (choć są tacy, co twierdzą, ż część Conradów miała taki 

układ okienek) 

Warto wspomnieć o jeszcze jednym „Conradzie II”: - na prywatnym jachcie „Hermes II” czwórka 

żeglarzy z kapitanem Bogdanem Dacko (umarł w 1999 roku) przepłynęła w 1962 roku ze Szczecina 

przez Kanał Panamski do Kalifornii. Był to pierwszy powojenny rejs oceaniczny jachtu pod polską 

banderą. 

W kolejnych latach stocznia w Szczecinie budowała liczne typy jachtów, które nazwy otrzymały od 

ciał niebieskich i gwiazdozbiorów: „Vega”, „Orion”, „Enif”, „Taurus”, Arcturus”, „Argus” i inne. 

W tym samym okresie w Gdańskiej Stoczni Jachtowej, zwanej krótko „Stogi”, powstawały 

projektowane przez Zbigniewa J. Milewskiego i Zbigniewa Plucińskiego „Ametysty” i „King’s 

Ametysty” – pierwsze jachty polskie budowane także na eksport. Kilka lat temu czytałem, że 

prototypowy „King’s Ametyst” o nazwie „Sirius” jest odbudowywany gdzieś w głębi kraju, chyba w 

Świdnicy. Może ktoś z Klanu SSI cos wie na ten temat?  

Jak większość konstrukcji obu autorów, jachty te były nowatorskie. Odznaczały się one wysoką wolną 

burtą, odwróconą pawężą i miały kabinę rufową. Tu jednak zaczyna się nowy wątek, do którego kiedyś 

powrócę. 

Dalej Gdańska Stocznia Jachtowa budowała wiele typów drewnianych, a potem i laminatowych, 

jachtów o nazwach pochodzących od kamieni szlachetnych, między innymi: ametyst, szafir, szmaragd, 

opal. Właśnie „Opal” stanie się tematem dalszej części tych wspominek. 

„Opal” to był drewniany jol o długości ponad 13 m i powierzchni ożaglowania około 76 m
2
. 

Zaprojektowali go Edmund Rejewski i Wacław Liskiewicz. Pierwsza seria to „Opal” i „Komodor”, 

które należały do armii, harcerskie „Mas” i „Wędrownik” oraz „Jupiter” (w „Npetunie”, który wtedy 

był klubem przyzakładowym PRCiP). 

Z tej pierwszej serii istnieje jeszcze chyba „Strażnik Poranka”, poważnie przebudowany prototypowy 

„Opal”, który potem trafił w ręce płk. Kuklińskiego, a dziś należy do fundacji „Chrześcijańska Szkoła 

pod Żaglami” i stacjonuje chyba w Chorwacji. Jeszcze jest „Mas” ustawiony jako pomnik koło Hotelu 

Gdańsk na Szafarni. Kiedyś w SSI była wzmianka o „Jupiterze” na sprzedaż, jednak nie natrafiłem na 

żadne ślady jego istnienia. Znów, może Kan SSI uzupełni? 

W latach 70-ych powstały wersje II i III „Opali” i szersze, dłuższe, wyższe i dzielniejsze oraz - w 

oparciu o doświadczenia przebudowy „Komodora” - „Opal CR”, czyli do dziś istniejący „Copernicus”. 

I tak z wolna dotarliśmy do owego tytułowego zamieszania. Na fali gierkowskiego dążenia do 

gospodarczej wielkości jako „dziesiątej potęgi gospodarczej świata”, obie stocznie jachtowe najpierw 

zmieniły nazwy. Szczecińską nazwano: Morska Stocznia Jachtowa im. Leonida Teligi, zaś gdańską: 

Stocznia Jachtowa im. J. Conrada - Korzeniowskiego. Kolejno, naśladując zachodni sposób 

sygnowania produktów stoczniowych, odstąpiono od tradycyjnych nazw typów, o jakich 

wspominałem. Od tej pory jachty szczecińskie nosiły nazwy typów „Teliga” z numerem oznaczającym 

długość w stopach, zaś gdańskie analogicznie „Conrad”. I tak IV seria „Opali” stała się serią „Conrad 

45”. Pojawiły się też inne „Conrady”: sygnowane np. 20, 24, 25, 28, 46, czy 54. 
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I stąd zarzewie nieporozumień terminologicznych. Nie wiadomo, czy ktoś mówiąc „pływałem na 

„Conradzie” ma na myśli pierwszą ze „Stoczterdziestek”, któryś ze slupów szczecińskich, popularny 

do dziś „kredens”, czy też może regatową ćwierćtonówkę. Kolejne obrazki, zestawione parami 

pokazują dobitnie, jak różnorodne są te wszystkie jachty. 

 

 

„Conrad 45” (Opal III) „Politechnika” 

 

„Conrad 25” („Conrad 760”), czyli Peterson25 

Wszystkie marketingowe zabiegi niewiele pomogły obu stoczniom jachtowym. Socjalistyczny 

przemysł nie był w stanie wyprodukować nowoczesnego wyposażenia jachtów, a stopniowo właśnie 

wyposażenie zaczęło dominować w wartości jachtu. Embargo amerykańskie nie pozwalało sprowadzać 

najnowocześniejszych materiałów (np. włókno węglowe – tu pasjonaci zapewne pamiętają 

przemytnicze akcje Romana Paszke, dzięki czemu mógł powstać „Gemini”), rzeczy nieobjęte 

embargiem trzeba było sprowadzać za dewizy, których było coraz mniej w zadłużonym kraju. I tak 

świat zaczął nam znów odjeżdżać, a gdy kryzys gospodarczy rozszalał się na dobre, a skończył się 

także rynek radziecki, krach był nieunikniony. 

Przemysł jachtowy w postaci znanej nam z peerelu przestał istnieć. Gdańska stocznia odżyła i 

produkuje dziś pojedyncze superjachty oraz sekcje stalowych kadłubów, ma też na koncie żaglowiec 

dla marynarki wojennej Wietnamu. Stała się też początkiem kilku innych znaczących zakładów, jak 

choćby żaglownia „Sail Service”. 

Powstało też w całym kraju dziesiątki firm, w części pracujących jako podwykonawcy dla 

renomowanych marek światowych ale w części stanowiących własną silną markę. Doszło do tego, że 



131 

nasza „Delphia” wykupiła topową szwedzką markę „Maxi”. Nie umiem powiedzieć, czy polski 

przemysł jachtowy stał się w ostatnich dwóch dziesięcioleciach potęgą europejską (jaką wbrew 

potocznej opinii jest „duży” przemysł stoczniowy), wiem jednak, że produkuje się u nas wielokrotnie 

więcej jachtów, wysokiej klasy i dobrej jakości, niż kiedykolwiek mogliśmy zamarzyć. 

 

Z materiałów promocyjnych Stoczni Sunreef w Gdańsku 

Tak to meandrując po historii polskich konstrukcji jachtowych przewędrowaliśmy od międzywojnia do 

współczesności. Z pewnością będziemy jeszcze do tego wracać. 

Ktoś może zapytać dlaczego tekst nosi okrągły numer 50, a autor milczy o tym. Dociekliwi mogą 

cofnąć się tu: do odcinka 14. Dla leniwych przypomnę, że po odcinku 12 nastąpił bezpośrednio 14, a 

więc opijać jubileusz będziemy w następnym odcinku. Najpierw praca, potem przyjemności, choć ta 

praca to sama przyjemność. 

8 listopada 2017 
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51 O TOASTACH  

Jak już wspomniałem w tekście nr 50, dzisiejszy, mimo iż nosi numer 51, jest jubileuszowy: 

PIĘĆDZIESIĄTY. Zaczęło się dokładnie cztery lata temu, tekst był datowany 27 listopada 2013 roku, 

lecz faktycznie pisałem go w sobotę dwudziestego trzeciego. Jest więc podwójna okazja do 

świętowania, zresztą podobno każda okazja jest dobra, żeby się napić. A więc dziś o toastach. 

Literatura marynistyczna mówi, że na okrętach floty brytyjskiej toasty wznosiło się na siedząco, łącznie 

z toastem za zdrowie Jego Królewskiej Mości, od czasu, kiedy bodajże William IV wstając do toastu, 

nieprzyzwyczajony do okrętowych warunków, wyrżnął czaszką w nisko biegnący pokładnik, nabijając 

sobie tęgiego guza. Literatura mówi też o innym początku: Rzekomo poprzednik Williama IV, Jerzy IV 

miał powiedzieć oficerom na okręcie, którzy wstali, by wznieść za niego toast: „Panowie proszę 

siadajcie, wasza lojalność jest ponad wszelką wątpliwość”. 

Jakie legendy skonstruowano na tę okoliczność w innych flotach, nie mam pojęcia, lecz zwyczaj picia 

toastów na siedząco jest chyba powszechny. W polskim jachtingu adaptowano zwyczaje z flot obcych, 

najczęściej wojennych i takowe wchodziły w zakres obyczaju, czy, jak wolą niektórzy, etykiety 

żeglarskiej. W tym wypadku było to bardzo pragmatyczne – wyobraźmy sobie gromadne wstawanie w 

zatłoczonej mesie małego jachtu. 

 

„Lwia Jama” przed 1920 rokiem, tak wyglądała do pożaru – ze strony www.gohel.pl 

Styl picia zmieniał się natomiast w miarę zmian ustrojowych. Do pewnego momentu była to 

najczęściej „czysta” albo „żytnia”, potem pojawiły się różne gatunki wódki, piwo, a nawet wino. Od 

kilku lat coraz częściej przybiera to poziom „drynka z palemką”, jak mawia Zbieraj. 

No cóż, kiedyś ceny jakiegokolwiek alkoholu za granicą przekraczały swym poziomem wyobraźnię i 

możliwości polskich żeglarzy. Pito „wymycaną” (ograniczenia celne!) z peerelu wódkę. W polskich 

portach można było iść do knajpy, każdy częściej odwiedzany port miał takie kultowe miejsca. 

Przychodzi mi na myśl stara „Lwia Jama” w Helu, do której pływano w latach 50 i 60 (zanim spłonęła 

w całości) oraz „Portowa” w Trzebieży, gdzie sam bywałem w latach 70. Potem bariery celne opadały, 

bariera cenowa też, piwo w puszkach stało się dostępne w każdym polskim sklepie, a intensywność 

kontaktów ze światem pokazała inne, niż ludowo-demokratyczne, wzorce biesiadowania. 

We flocie brytyjskiej pito rum, zapewne dlatego, że był to w ich warunkach najbardziej dostępny z 

mocnych trunków. W pewnym momencie dowódcy połapali się, że oznacza to niemal nieuchronne 

pijaństwo wśród marynarzy. Na polecenie admirała Edwarda Vernona, o przydomku Old Grog, w 

XVIII wieku zaczęto więc rum rozcieńczać wodą, potem dodając też sok z limonki lub cytryny. I tak 

powstał zwyczaj codziennych przydziałów grogu. Na stronie, z której pochodzi poniższy rysunek 

można poczytać troszkę więcej o tym, trwającym aż do roku 1970 rytuale. 
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Wydawanie grogu – ze strony zeglarstwo.waw.pl 

Niektóre obyczaje bywają sprzeczne. W polskim jachtingu, gdzie kapitan był „pierwszym po Bogu” 

(potem były kapcie kapitana, potem długo, długo nic, a dopiero potem „manszaft”), kultywowano 

zwyczaj wznoszenia pierwszego toastu przez kapitana. Z kolei u Forrestera jest w którymś z tomów 

scena, kiedy admirał zwraca się do najmłodszego w mesie stopniem Honblowera: „Mister Vice, the 

King” i ten wygłasza wielopiętrowy toast za króla, nota bene ojca wspomnianego Jerzego IV, czyli 

Jerzego III Hanowerskiego. A może to nie taka sprzeczność, zaś admirał wysłużył się zastępcą (pan 

wice…)? 

Nawiasem toast był wzbogacony obszerną sekwencja na pohybel Francuzom, co mi osobiście już 

zupełnie nie odpowiada, staram się wyzwalać z wrogich uczuć wobec kogokolwiek. 

Osobiście przestrzegam przesądu, by nie stukać szklanką o stół, bo każde stukniecie oznacza, że dusza 

jednego żeglarza odchodzi do wieczności. Są tacy, co identyczny skutek przypisują stukaniu się 

kieliszkami. 

W literaturze można spotkać przeróżne toasty. Na jednej z komercyjnych stron żeglarskich piszą tak: 

„…w poniedziałki raczono się trunkami za kraj rodzinny, we wtorki – za matki, w środy – za nas 

samych, w czwartki za króla, w piątki – za stary port, w soboty – za żony i kochanki, by się nigdy nie 

spotkały, a w niedziele – za nieobecnych przyjaciół i tych, co na morzu”. 

Spotkałem się ze wznoszeniem toastu za Neptuna, czasem nawet z ulewaniem z kielicha za burtę, 

szczególnie przy pierwszym wyjściu w morze albo przekroczeniu jednej z magicznych linii: równik, 

południk 0
o
, koło podbiegunowe albo południk o 180 stopni od portu wyjścia. 

Mnie osobiście do gustu bardzo przypadł toast: ZA TYCH CO NA LĄDZIE (BO CI NA MORZU SAMI 

SOBIE PORADZĄ). Podczas wojny podobno wznoszono toast „Za tych co na morzu, oprócz 

Kriegsmarine”, spotkałem się też w mocno powojenną wersją: „Za tych co na morzu, oprócz „Bola” 

Kowalskiego i Kriegsmarine”. 

Jak już jesteśmy w listopadzie, to nie można uniknąć tematu Rewolucji Październikowej, którą miał 

rozpocząć ostrzał Pałacu Zimowego z krążownika „Awrora”, który potem został symbolem tych 

wydarzeń. Faktycznie wystrzelono ślepaka i żadnego ostrzału nie było. Tu jednak pojawia się toast: 

„Kobieta jest dla mężczyzny jak kotwica. Wypijmy za krążownik Aurora, który miał tych kotwic 

cztery!” A ile tych kotwic było naprawdę? Na powszechnie znanym zdjęciu zbudowanej w latach 80-

ych atrapy krążownika widać dwie kotwice dziobowe na prawej burcie. No to byłyby cztery. Ale 

przecież taki krążownik musiał mieć kotwicę rufową! Po odnalezieniu zdjęcia z lewej burty 

stwierdzamy, że jest tylko jedna lewoburtowa kotwica dziobowa. Uff! Przez lata piliśmy poprawnie! 

Tu anegdotka. Opisał ją w wojennych wspomnieniach któryś z naszych oficerów, czy nie komandor 

Bolesław Romanowski? Z pewnością Czytelnicy zdołają mi to przypomnieć. Podczas sojuszniczej 
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bibki jeden z polskich oficerów wzniósł toast: „Panowie oficerowie, za Kriegsmarine!”. Towarzystwo 

zamarło, a mówca wychylił szklaneczkę do dna i z kamienną miną dokończył: „.. niech tak pływa!!!” i 

odstawił szklaneczkę na stół DO GÓRY DNEM. Wtedy dopiero nastąpił chóralny aplauz i pijaństwo 

rozpoczęło się na całego. 

 

Atrapa „Awrory” w Petersburgu – zdjęcie, jakie zrobił każdy, znalezione w Internecie 

Te anegdotkę adaptowałem do własnych potrzeb. Mieszkałem kiedyś, ze czterdzieści lat temu, przez 

sporo dni na „Chrobrym” (miło i za darmo!). Miało to jedną zaletę i zarazem wadę. Oto codziennie, 

dokładniej co wieczór, w mesie była impreza z gitarą i wódką. Czasy były jeszcze „wódczane”, a przy 

mojej słabej głowie było to nie do wytrzymania. No i znalazłem sobie sposób, wprowadzając lokalny i 

niepodważalny obyczaj. 

Po kilku kieliszkach wznosiłem toast: „Za zdrowie Marynarki Radzieckiej” – kieliszek do dna – 

„Niech tak pływa” – kieliszek dnem do góry na stół. I tak on zostawał do końca imprezy, bo inaczej 

flota radziecka, byłaby niewywracalna i niezatapialna, a ja miałem wymówkę, by mi nie polewano. 

Oczywiście wieczorne piwo „Za cudowne ocalenie” po wielkim i ryzykownym rejsie z Kuźnicy do 

helskiego „Captaina Morgana” jest niezbędne. I tu pojawia się poważne ostrzeżenie. Captain Morgan” 

słynie z gorącej żeglarskiej atmosfery, bywa przepełniony, a Sławek gra i śpiewa pięknie i z pasją, z 

towarzyszeniem ogółu zebranych. To sprzyja rozochoceniu. Raz na jakiś czas zdarza się profan, który 

pragnie na siebie zwrócić uwagę i chcąc wznieść toast uderza w dzwon zawieszony dokładnie w 

centrum lokalu. Zawsze taki osobnik jest zaszokowany chóralnym aplauzem, jaki to wywołuje. Gdy 

dowiaduje się powodu, na ogół próbuje szybkiej ewakuacji. Co NIGDY się nie udaje!  

Pamiętajcie więc: uderzenie w dzwon w tawernie oznacza: STAWIAM WSZYSTKIM OBECNYM. W 

najwyższym stopniu godne pochwały, trzeba jednak mieć świadomość stanu własnego portfela. 

Niech kufel krąży z rąk do rąk,
i
 

Na toast przyszedł czas. 

Wychylmy, chłopcy, aż po dno 

I nalejmy jeszcze raz.  

A ten, kto z nami nie chce dalej pić 

Niech w smutku tonie sam. 

Patrz, tam już wstaje świt, 

Czas w morze ruszać nam. 

(„Toasty żeglarskie” słowa Jerzy Rogacki „Cztery refy” do melodii „The Cape’s in View” na którą to 

melodię śpiewa się niejedną „drinking song”). 

Tak to poświętowałem sobie jubileusz. 
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„Zdrowie marynarki radzieckiej…” 

 

…niech tak pływa, 

Kończymy biesiadę. 

23 listopada 2017 
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52  O TYM, CZY WYSTARCZY RAZ 

Starsze pokolenie  na widok tytułu tego tekstu będzie mieć natychmiastowe skojarzenie. Tak, Beryl i 

Miles Smeetonowie, angielskie małżeństwo, które na 46-stopowym, zbudowanym w 1939 roku w 

Hong Kongu keczu „Tzu Hang” chciało opłynąć Przylądek Horn, w czasach kiedy nie było to 

oczywiste dla jachtów. 

Pierwsze podejście (w 1958 roku ze znanym samotnikiem Johnem Guzzwellem w załodze) skończyło 

się wywrotką na skutek uderzenia „rogue wave”, utratą masztów, uszkodzeniami kadłuba i zranieniem 

Beryl. Mimo to zdołali doprowadzić jacht do Chile i wyremontować go. Rok potem wykonali ponowną 

próbę i mniej więcej w tym samym miejscu „Tzu Hang” znów uległ wywrotce i utracił maszty. 

Smeetonowie dali radę doprowadzić jacht do Chile. Tym razem zawieźli jacht statkiem do Anglii na 

remont. O tych dwóch próbach Miles napisał książkę pod tytułem zaprzeczającym temu co już zrobili: 

„Once is enough” (wydanie polskie „Wystarczy raz” tłum, Maria Moszkowska-Kozakiewicz, 

Wydawnictwo Morskie, Seria „Sławni żeglarze”). 

 

Każdego, kto może zdobyć tę książkę, dostępną w bibliotekach i antykwariatach albo portalach 

aukcyjnych, namawiam do lektury. To prosto opisana pasjonująca przygoda oraz determinacja 

zwyczajnych ludzi, żeglarzy takich jak wielu, aby osiągnąć to, co sobie zamierzyli. 

Tytuł innej książki Smeetona („Because the Horn is there”) może wyjaśniać dalsze losy małżeństwa i 

jachtu: Po zakończeniu remontu wyruszyli bowiem w kilkuletni rejs dookoła świata, w trakcie którego 

jednak pokonali w 1968 roku Horn. Tym razem bezawaryjnie. W drugiej połowie lat 70-ych, niedługo 

przed śmiercią Beryl, odwiedzili Gdynię, okazując się bardzo skromnymi, sympatycznymi i 

bezproblemowymi ludźmi. 

Jak widać z tego: nie wystarczy! 

Książka Smeetona była swoistym szokiem dla Polaków uczonych żeglarstwa w latach 50 i 60. Jachty 

dogmatycznie dzielono wtedy na „mieczowe - niezatapialne” i „balastowe - niewywracalne”. W 

podręcznikach królował rysunek „stateczności ciężaru” – jachcik ze środkiem ciężkości poniżej środka 

wyporu. (kto ciekaw jak to jest, to przypominam o książęce Jerzego Pieśniewskiego (szczególnie część 

4: Stateczność, dzielność morska), którą recenzowałem na swojej stronie internetowej. Alternatywą jest 

popływać okrętem podwodnym w zanurzeniu, ale to trudne, Polska, ani Niemcy takowymi nie 

dysponują, na rosyjskie was nie wpuszczą, pozostaje Szwecja. 

A tu proszę: wywrócił się, i to aż dwukrotnie, stosunkowo duży jacht balastowy. Wymagało to 

zastanowienia i próby zrozumienia mechanizmu takiej wywrotki. Wtedy wymagało to odrobiny 
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zastanowienia i oderwania się mentalnie od prawd objawionych zawartych w kultowych ówcześnie (bo 

jedynych!) podręcznikach. Dziś już sporo na ten temat wiemy, wobec zwiększenia ruchu na 

ekstremalnych trasach oceanicznych, takie wypadki stały się codziennością. Dzięki stosowanym 

środkom awaryjnym (odpowiednia konstrukcja i zamocowanie wyposażenia i zapasów, wydajne 

pompy, włazy ewakuacyjne w pawęzy, środki wzywania pomocy i identyfikacji pozycji) najczęściej 

nie kończą się tragicznie. Utrata szans na dobre miejsce w regatach, dość często utrata jachtu, to 

oczywiście nieuniknione, lecz żeglarze pozostają żywi i ponawiają szalone rejsy. 

Po prostu: nie wystarczy raz! „The sea is there”. 

Można wiele debatować o przyczynach wywrotek i o środkach zmniejszających ich ryzyko. Nie 

miejsce na to w krótkim tekściku. Może pokuszę się o to, by napisać więcej kiedyś w przyszłości. 

Chciałem jednak zwrócić uwagę na fakt, że każdy jacht może się wywrócić. Niezależnie od jego 

znakomitej konstrukcji, wyposażenia, strategio, taktyki i techniki żeglowania, to także kwestia 

szczęścia. Pamiętajmy jednak, że szczęście sprzyja lepszym. A więc nie fatalizm i oddanie się 

nieznanemu losowi, a wszystko, co się da zrobić, by szczęściu pomóc. 

Czy zrobiono wszystko okazuje się po zakończeniu rejsu. A i to nie do końca, przecież mogła się nie 

zdarzyć ta jedyna kumulacja warunków i okoliczności… mogło też nie być krytycznych sytuacji. 

Taaak, szczęście to ważna rzecz. 

Czemu naszło mnie na takie rozważania. Ano po prostu: kilka razy dziennie śledzę wokółziemską 

podróż Szymona Kuczyńskiego. Płynie samotnie, non-stop, na najmniejszym jachcie w historii. Gdy 

będziecie czytać ten tekst, powinien mijać drugi z przylądków: Leeuwin, pozostanie „tylko Horn”. 

Można powiedzieć, że jak dotąd Szymon ma szczęście. Trzy tygodnie w „Ryczących Czterdziestkach” 

bez sztormu to jest coś. A prędkości po 6, 7 a nawet ponad 8 węzłów dla 6-metrowego jachtu to jest 

coś! 

 

Za Wikipedią 

Oczywiście, to nie tylko szczęście. To także dobre korzystanie z prognoz, Szymon zmienił trasę w 

stosunku do planu, jest dużo bardziej na południe. No i bezproblemowo przeszedł rejon na południe od 

Afryki, gdzie dwukrotnie kończyły się samotne próby Tomasza Cichockiego i gdzie wywrotce uległa 

Perła” Bartka Czarcińskiego. Mimo pewności, że Szymon i „Atlantic Puffin” są dobrze przygotowani, 

mimo spokojnego przeświadczenia, że ten rejs skończy się sukcesem, czyli powrotem w dobrym stylu 

do Plymouth, jednak emocji wyzbyć się trudno. 

Szymona spotykają także prawdziwe klęski. Jak dotąd najpoważniejszą był niespodziewany koniec 

zapasów czekolady. Szymon jest znany z niezwykłego apetytu na czekoladę. Takie drobiazgi, jak 

pęknięcie sztagu, czy utrata wszystkich korb do kabestanów, to wobec tej klęski, rzeczy niemal 
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niezauważalne. Niestety, od kilku dni Szymon sygnalizuje deficyt energii elektrycznej. A przed nim 

jeszcze około 60% trasy. Jeden z najnowszych wpisów na stronie rejsu brzmi: „Jachty żaglowe nie 

pływają na elektryczności”…  

A gdzie jest Szymon można śledzić tu: https://share.garmin.com/atlanticpuffin Posyłajmy mu dobre 

myśli! 

3 grudnia 2017 

  

https://share.garmin.com/atlanticpuffin
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53 O KAWIE I MINUSACH 

Organizm budzi się rano i pierwszą jego myślą jest: „KAWY!” 

Ale jak tu zrobić kawę, kiedy przed pierwszą kawą organizm nie jest zdolny do działania? To bardzo 

poważny argument przeciw samotnemu żeglowaniu. Niemal decydujący. Problem w tym, że nawet 

jeśli organizm posiada na jachcie załogę, to taka dajmy na to załogantka budzi się godzinę późni ej, niż 

organizm woła o kawę i, zanim jeszcze wypełźnie z czeluści forpiku, gdzie mieszkają goście, już 

węszy uroczym noskiem, czy na stole w mesie pachnie kawa. 

 

Okropny widok 

A więc gościnny organizm musi tę pierwszą kawę, mimo braku w nim kawy, jakoś sam przygotować. 

Na szczęście mamy w Europie pół komunizmu. Jak powiedział Lenin „Komunizm to władza rad plus 

elektryfikacja”. Plus zostawmy pewnym politykom, władza rad… hmm, jeszcze nie wróciła, lecz 

drugie pół: elektryfikacja na szczęście panuje w portach europejskich. Proces gwałcenia organizmu jest 

więc uproszczony, czajnik elektryczny załatwia sprawę szybko i prawie bezboleśnie. Oczywiście pod 

warunkiem, że organizm nie nasypie do kubka pieprzu albo czarnego ryżu zamiast kawy lub też nie 

posłodzi kubka z dwóch łyżeczek kawy trzema łyżeczkami…. kawy. 

Potem, już po wchłonięciu pierwszego kubka, funkcje organizmu powracają, może w mesie zagrać 

jutubowa melodyjka „Jak dobrze wstać skoro świt”, by wywlec załogę z forpiku jeszcze przed 

dziewiątą. Nie, nie umówiłem się z nią na dziewiątą, lecz w końcu warto wyjść z portu przed 

południem. To wymaga stosownego czasu. A więc odpowiadamy sobie na pytanie: „Co jest lepsze od 

kawy?” i odpowiadamy: 

DRUGA KAWA OCZYWIŚCIE! 

 

Pachnie! 
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Około godziny 1000 dzień można uznać za rozpoczęty, organizm funkcjonuje. Jest nawet zdolny do 

wysiłku odpięcia kabla ze słupka, zdjęcia namiotu i podłączenia Szwagra. Zapomnieliście kto to 

Szwagier? A fe! 

To proste: mamy wspólną ukochaną, na imię mu Szwagier, na nazwisko Raymarine, ksywka: 

ST40PLUS. Znowu ten plus. A zabierzcie go sobie, mnie wystarczy czterdziestka. (Już czekam na te 

przytyki… ale to Wasze myśli!). 

Płyniemy. Yanmarek dudniąc jak porządny kuter rybacki (jeden cylinder ma swoje prawa) 

wyprowadza nas z portu, stawiamy genuę, w zasadzie sama się stawia, po odwiązaniu linki rolera, 

Szwagier dostaje zadany kurs. Po takiej pracy czas na kawę. W przechyle to już organizm na pewno 

musi osobiście, aby kubki się nie powywracały, czajnik nie spadł z kuchenki albo słoik z kawą nie 

potoczył się do zęzy. Jak dobrze… do kawy mamy „Prince Polo”, najlepszą  zagryzkę Islandczyków, 

chwilami nawet nie chlapie nad owiewką i trochę się przejaśnia. Dookoła dziesiątki jachtów, nad głową 

ptaki, czasem jakiś statek, na horyzoncie zamglony ląd. 

Raz w miesiącu może postawimy grota, raz w sezonie spinakera ale dobrze jest jak jest. Organizm nie 

jest skłonny angażować się w takie wysiłki. Za to co jakieś trzy minuty przypomina o wyjrzeniu za 

owiewkę i za genuę, Bałtyk to nie ocean, w ciągu kilkunastu minut statek zza pustego horyzontu może 

znaleźć się tuż przy nas. A czy oficer wachtowy „robi kwity”, czy prowadzi obserwację nigdy nie 

wiemy. Zresztą, oni pracują, po co zmuszać takiego do manewrów. Lepiej DUŻO wcześniej tak 

WYRAZIŚCIE zmienić kurs, żeby o ile nas zauważy, od razu wiedział, że nie musi nic więcej robić i 

może wracać do kwitów. I płyniemy dalej nieśpiesznie, pospiechem się brzydząc (skąd ten cytat, 

pamiętacie?), rozważając poważną kwestię, czy kolejną kawę wypijemy jeszcze przed manewrami, czy 

też dopiero po obiedzie zjedzonym w marinie. 

 

Wejście do portu łączy się jednak z poważnym dylematem. Nie, nie zgubiliśmy się, na falochronie było 

napisane: „Xxxx Lystbadhavn”. Sprawa jest poważniejsza. Nikt nie dba o nasze bezpieczeństwo! Nie 

ma kogo zapytać o łaskawe pozwolenie wejścia do portu! Są tylko główki, pomosty, jachty, jachty, 

jachty, a u celu budynek sanitarny i „parkometr”. Jak ci ludzie żyją tak samopas. Państwo wcale o nich 

nie dba. Czyż nie potrzeba im powrotu do naturalnego prawa: „Bezpieczeństwo plus”? 

Jakoś, mimo wszystko,  stanęliśmy bezpiecznie, zapłaciliśmy kartą automatowi, obiadek za nami, 

trzeba zmusić organizm do odrobiny turystyki. Tak z tysiąc kroków nie powinno przekraczać 

możliwości organizmu, w zamian zostanie nasycony wrażeniami wzrokowymi i węchowymi, 

stanowiącymi kolejne perełki we wspomnieniach z wakacji. Można żyć estetycznie, w ciszy, wśród 

pachnących łąk albo inaczej pachnących knajpek, nie odgrodzonym płotami i kratami, nie patrząc na 

każdego spode łba, bo „obcy”. Nie ma discopolo, ryczącego megafonu reklamujących „rejsy” na 

jakimś „wikingu”, stert śmieci, psich kup, kramów blokujących przejście, smrodu starego oleju ze 
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smażalni, szalejących golfów i audików, banerów reklamowych i porykujących grup podpitych 

młodych ludzi. 

Wracamy. Organizm się dopomina… nie, nie kawy! Czas wypić za szczęśliwe ocalenie. Organizm 

mówi: piwo. Czasem goście proponują rum albo co gorsza herbatę z rumem. W takiej sytuacji 

konieczny jest kompromis: pijemy i rum i piwo. Na zmianę. 

Herbata z rumem podparta czekoladą (nie tylko Szymon lubi czekoladę!) jest znakomitym 

rozwiązaniem dla przemarzniętych i przemokniętych. Ale przecież do cholery jest ocieplenie klimatu, 

jest lato, jest urlop. Ma być ciepło! Zimne piwo z „piwnicy” w zęzie to jest to. Chce się Ż. 

Płyną morskie opowieści, czasem w mesie są goście, mieszają się języki, czasem tylko załoga, rzadko, 

zbyt rzadko pojawi się piosenka. Mija północ. Czas włazić w koje, za kilka godzin organizm zawoła: 

KAWY! 

Żeglarstwo jest piękne! 

A gdzie te tytułowe minusy? Proste: minus i minus daje plus. Ale nadmiar plusów daje MINUS JAK 

RÓWNIK! (od razu widać, że zaczynam odbudowę instalacji na czerwonej piękności pokazanej 

powyżej, wszystko kojarzy mi się… z elektrycznością). 

13 grudnia 2017 
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54 O WYŻSZOŚCI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA NAD ŚWIĘTAMI WIELKIEJ NOCY 

Starsi czytelnicy znów po samym tytule wiedzą wszystko! 

Dziesięć lat temu odszedł Jan Tadeusz Stanisławski, Profesor Mniemanologii Stosowanej: 

"Mamy pewne mniemania o sobie. Moje mniemania niekoniecznie muszą się zgadzać z pańskimi 

mniemaniami na mój temat, a moje - z pańskimi na pański temat. Następuje styk mniemalny, czyli 

zderzenie wyobrażeń i obraza gotowa. Chcąc sobie coś udowodnić, zaczynamy od zwrotu: - „Ja panu 

pokażę!”. Obraźliwość staje się w ten sposób motorem postępu: pokazując sobie coś nawzajem, być 

może osiągniemy coś nowego. Kiedy się jedzie samochodem, zakłada się z góry złośliwe działanie 

przedmiotów martwych i istot żywych. Jest to tak zwane domniemanie złośliwości. Podejrzewamy o 

złośliwość wszystkich, poza sobą."
28

 

 

Fot. Michał Kułakowski 

Ten cytat pozostawię refleksji Czytelników, teraz śpieszę uspokoić oburzonych, zanim stykniemy się 

mniemalnie. Świadomie ZAMIENIŁEM kolejność świąt w moim tytule, wobec oryginalnego tytułu 

Pana Profesora. 

Teza: 

Zamieniłem, bo z punktu widzenia żeglarza ta wyższość Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami 

Wielkiej Nocy jest niewątpliwa. 

Dowód: 

Rozpatrzmy dajmy na to takiego Szymona Kuczyńskiego jako przypadek kliniczny. Rzeczony 

Kuczyński pędzi przez „Ryczące Czterdziestki” jakby go ktoś gonił. Wypłynął w sierpniu z Anglii, 

dziś, po siedemnastu tygodniach, jest niemal w połowie drogi – gdy będziecie czytać ten tekst zapewne 

właśnie minie połówkę długiej drogi. Inni, na dwukrotnie większych jachtach zapewne „walczyliby” 

jeszcze gdzieś na Indyjskim, o ile wcześniej nie uznaliby tamtego oceanu za niezbyt atrakcyjny. W ich 

przypadku analiza jakości świąt nie ma istotnego znaczenia, możemy wrócić do J.T. Stanisławskiego. 

Ale… trzymając się casusu Kuczyńskiego: Otóż rzeczony Kuczyński, mimo rozwijania II prędkości 

kosmicznej, jednak wyczerpuje stopniowo zapasy. Światowe agencje obiegła niedawno dramatyczna 

wiadomość o stuprocentowym zużyciu czekolady na „Puffinie”, co jeszcze bardziej dodaje mu 

prędkości. 

                                                 
28

 Za: Janusz R. Kowalczyk portal culture.pl 
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Stan na 19 grudnia 2017 rano 

Wcześniej jednak skończyły się JAJKA! No i jak taki Kuczyński ma pomalować pisanki?! A bez 

pisanek Święta Wielkanocne nijakiej mocy urzędowej nie mają. W roku 2018 rzeczony Kuczyński 

ważnych urzędowo Świąt Wielkiej Nocy mieć nie będzie, do żadnego czynnego sklepu z jajkami, 

nawet zgodnie z kalendarzem prawosławnym, zdążyć „Puffinem” mimo niewątpliwego pospiechu nie 

może. 

A z Bożym Narodzeniem jest zupełnie inaczej. Sztab brzegowy zapewne przygotował choinkę – o 

rozmiarach proporcjonalnych do wielkości „Puffina”, prosto rozkładaną i skromnie, acz gustownie 

udekorowaną. Taka dajmy na to choineczka nie wymaga energii elektrycznej do chłodzenia, ani 

podgrzewania, nie wymaga wody do podlewania, nie wymaga nic. A ponieważ jest malutka, to i 

hamulcem aerodynamicznym po rozłożeniu się nie stanie. Niesie tylko serdeczne myśli wszystkich, co 

pozostali na lądzie. 

W ten sposób Święta Bożego Narodzenia mogą być obchodzone prawidłowo, nawet na południe od 

zamieszkałego świata, wykazując swą wyższość nad Świętami Wielkiej Nocy. 

Quod erat demonstrandum. 

Konkluzja: 

A śnieg ktoś zapyta? Nie! Tego rzeczonemu Kuczyńskiemu nie życzymy. Zresztą i u nas na śnieg 

szanse niewielkie. 

Szymonowi życzmy nadal dobrych wiatrów, resztę załatwi sam. 

 

Zmieści się! 

Ponieważ najprawdopodobniej nie pojawię się tu przed końcem roku, a na pewno przed Świętami , 

więc chciałbym życzyć wszystkim Czytelnikom i, przede wszystkim Szanownemu Don Jorge, 

spokojnych, pogodnych Świąt, a Nowym 20168 Roku zdrowia, realizacji planów i braku styków 

mniemalnych. Żeglowania przy dobrych wiatrach i w szelkach! 

I to by było na tyle… 

19 grudnia 2017 
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55  O DUCHU ŻEGLARSTWA 

Nie każdy żeglarz zadaje sobie pytanie PO CO żeglujemy? Poświęciłem temu przed ponad trzema laty 

numer 3 tych felietoników. Pisałem tak: 

„Patrząc obiektywnie, trudno jest powiedzieć, co każe ludziom żeglować. Oczywiście, znajdą się wśród 

milionów żeglarzy, tacy których motywuje kariera, zarobki, popularność. (…). Są tacy, którzy czynią to 

dla rywalizacji z innymi albo po to, by coś udowodnić samym sobie. To wszystko jest ludzkie, normalne 

i oczywiste. 

Ale miliony innych żeglarzy nie kieruje się takimi motywacjami. Idą na morze, bo ono jest. (…) A więc 

odpowiedź na pytanie „Po co?” brzmi: NO BO TAK!” 

 

Źródło: „Morze nie jedno ma imię czyli o doznaniach między niebem, a ziemią…” – Rafał Jan Krause 

www. issa.com.pl 

Dziś poczułem potrzebę powrotu do rozważań na ten temat, ograniczając się jednak tylko do jednego 

aspektu. Żeglowanie BO TAK zderza się z żeglowaniem dla bicia rekordów. Jak wszędzie we 

współczesnym świecie proces ten napędzają media i reklama. Umysł prostego inżyniera przyjmuje do 

wiadomości ale nie może zrozumieć opłacalności wydawania na przykład dziesiątków milionów euro 

na jednego piłkarza. Ponieważ jednak czynione jest to z prywatnych kieszeni ludzi, którzy liczyć 

umieją, z pewnością jest to opłacalne. Podobnie opłacalne jest inwestowanie w ekstremalny wyczyn 

żeglarski. 

Pieniądze stymulują postęp. Czy bez tego oglądalibyśmy latające katamarany w Pucharze Ameryki, 

czy pojawiłyby się technologie, które dziś powoli znajdują się i na zwykłych jachtach? Pieniądze 

potrzebują sensacji. Rekordów, wyścigów, dramaturgii. Po światowym rekordzie Gabarda z ostatniej 

jesieni powstało powiedzonko, że ktoś musi szybko pisać książkę pod tytułem „W 40 dni dookoła 

świata”, bo inaczej nie zdąży jej wydać zanim i ta bariera padnie. 

Bicie rekordów i wyścigi wymagają regulaminów. No i można sobie stwarzać regulaminy dowolne. 

Oczywiście ranga zawodów i ranga rekordów zależą od wiarygodności instytucji ustanawiającej 

regulamin, od powszechności uznawania takowego i wreszcie od rzetelności weryfikacji. Tylko takie 

regaty i takie rekordy niosą za sobą powszechny prestiż i napędzają tak pożądana kasę. 

Bywa też tak, że ktoś wymyśla sobie „Rekord Dolnego Mazowsza w pływaniu tyłem na jednym 

żaglu”. Jak kogoś to bawi, czemu nie? Gorzej, że czasem media traktują takie coś śmiertelnie poważnie 

i taki rekordzista staje się lokalnym bohaterem, oczywiście „światowej sławy”, potwierdzającym 

mocarstwowość „Dolnego Mazowsza morskiego”. 

Nie odmawiam nikomu prawa do przeżycia przygody, do prób wyciągnięcia pieniędzy od sponsorów, 

nie spoglądam nawet z politowaniem na „pismaków”. Niech każdy sobie żegluje jak lubi. 

Inną rzeczą jest jednak śmiertelnie poważne traktowanie rekordomanii. Przepłynięcie 21 500  mil 

morskich jest tak samo wartościowe jak przepłynięcie 21700. Czym się różnią takie rejsy? NICZYM. 
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Różni je jedynie możliwość wpisania na jakąś listę, do znalezienia się na której przepłynąć trzeba mil 

co najmniej 21600. Vito Dumas niewątpliwie opłynął Ziemię dookoła, uczynił to w „Ryczących 

Czterdziestkach” i przez następne kilkadziesiąt lat był pod tym względem rekordzistą. I to pomimo, że 

równika nie przeciął, czego dziś wymaga „regulamin”. Vito Dumas „obiecywał” opłynięcie Ziemi 

wokół trzech przylądków i tego dotrzymał. Nie obiecywał 21 600 mil ani przecinania równika. 

Teliga płynąc dookoła świata „obiecywał” to uczynić samotnie ale nie obiecywał przepłynąć Hornu ani 

pokonać Kanału Panamskiego samotnie i na żaglach. Czy przez to ktoś „nie zaliczy” mu rejsu? 

 

Źródło Internet –  hojasdeafeitarargentinas.blogspot.com 

A Szymon Kuczyński na jachcie bez silnika wholowany we flaucie do portu? A może nie zaliczymy 

rejsu żeglarzowi, który wszedł do portu sam ale na silniku? Oczywista bzdura. Dlatego też rejsy Ann 

Gash i Joanny Pajkowskiej są dla mnie rejsami dookoła świata. Ale odmówiłbym wpisania ich do 

księgi rekordów formalnych. Niedawno pisałem o Bernardzie Gilboyu powszechnie uznawanym za 

pierwszego, który samotnie przebył Pacyfik. A przecież on kończył rejs na statku. I nikt nigdy tego nie 

ukrywał. 

Zupełnie inną rzeczą zdarzające się oszukiwanie. Sławnym przypadkiem jest uczestnik pierwszych 

regat non stop dookoła świata, który kręcił się po Atlantyku symulując udział w wyścigu, nie zniósł 

jednak presji psychicznej. Ale nie mniej naganne byłoby gdyby na przykład ktoś twierdził wbrew 

faktom, że wszedł do portu na żaglach całkiem sam i nie skorzystał z holowania albo próby ukrywania 

faktu korzystania z pomocy drugiej osoby na krótkim odcinku czy też wejścia do portu w rejsie 

teoretycznie non-stop. 

Samego rejsu to nie umniejsza, lecz mówi coś o żeglarzu, sponsorach, mediach. Może mówi o naszych 

kompleksach. Czasem też mówi o potrzebie propagandy sukcesu, kiedy to „władza” albo sponsor za 

wszelką cenę próbują coś udowodnić. 

To także powód, dla którego tworzenie aptekarskich reguł i odnotowywanie rekordów mnie nie 

przekonuje. Nie odpowiada mi żeglowanie dla sławy, dla wyczynu, dla wpisania na jakąś listę na 

miejscu 17, a nie 18 albo 187, a nie 188. To zaprzecza duchowi żeglowania takiemu, jak ja go 

rozumiem. 

Co nie przeszkadza mi kibicować Pucharowi Ameryki, podziwiać Tomka Lewandowskiego albo 

Szymona Kuczyńskiego na równi z Ellen Mac Arthur albo Francois Gabardem. 

Post scriptum: Uważam też za niezbędną rzetelność organizacji żeglarskich przy wpisywaniu 

„rekordów” na wszelkie listy. To samo dotyczy mediów. Publikowanie takowych zdezaktualizowanych 

z powodu upływu czasu albo też bez wyraźnego wskazania CO właściwie one zawierają, jest 

niechlujstwem ale też powoduje zbędne nieporozumienia. Zrozumieć mogę przysłowiowe brukowce 

ale nigdy nie zaakceptuję tego w wykonaniu branżowych, czyli z założenia profesjonalnych mediów 

żeglarskich. 

17 stycznia 2018   
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56 O LECIE ZIMĄ 

Jak łatwo zauważyć na mojej stronie www.armator-i-skipper.pl śledzę uważnie rejs Szymona 

Kuczyńskiego. Jest już mniej, niż 600 mil od Przylądka Horn. Tytułowe lato, to formalnie pora roku 

obowiązująca u Szymona. A jakie to lato? A proszę bardzo, cytat z relacji z 22 tygodnia rejsu na 

stronie www.zewoceanu.pl : 

„W końcu jest wszystko jak należy, podręcznikowo wręcz. Jest zimno (2-5C w kabinie), mokro (deszcz, 

śnieg, śnieg z deszczem) i wieje w tyłek. Zazwyczaj 6-7B momentami 8B, ale są to 2-4h przesilenia, 

więc nie nazwę tego sztormem. No i niż, niż’a pogania. Jak w Tańcu Węża na weselu, jedzie jeden za 

drugim. Tak sobie właśnie wyobrażałem żeglugę na tych szerokościach. Pobiłem kilka moich 

prywatnych rekordów. Najniższe odnotowane w mojej żeglarskiej historii ciśnienie atmosferyczne 

956Hpa. Najniższa temperatura wody 2,1C. Temperatura w kabinie przez 2 dni z rzędu nie 

przekraczała 2C. Regularne przez 4 dni przelotne opada śniegu. Śnieg z racji plusowej temperatury 

wody i pokładu od razu topniał. Nie wpływał, więc w żaden sposób na funkcjonowanie na pokładzie. 

Trudniej jest pracować w lodowatym wietrze z SW, wiejącym w zasadzie bezpośrednio z Antarktydy. To 

najbliższy mi ląd, jest raptem 900 mil na południe. 300 mil ode mnie jest północna granica do której 

docierają aktualnie góry lodowe.” 

Dalej następują rozważania o skutecznych ubiorach, kogo to zainteresuje, niech zajrzy sam do źródła. 

Warto. 

Jak widać lato na tamtych szerokościach bije na głowę naszą tegoroczną zimę. Komentować więcej nie 

warto. Za to podkreślenia godny jest fakt, iż był to 12 tydzień z rzędu w „Ryczących czterdziestkach” i 

wyżej (najczęściej znacznie wyżej, czyli na globusie niżej) bez sztormów! Szymon inteligentnie 

korzysta z prognoz pogody i mija kolejne niże sunące jeden za drugim, niczym, jak to nazwał, „taniec 

węża na weselu”.  

I jak tu nie wierzyć w „trzynastkę”. W trzynastym tygodniu stało się. Znów cytat: 

„Pacyfik  zapukał w okienko, w to zawietrzne niestety. Od dwóch dni prognozy pogody mnie trochę 

denerwowały. To że ich sprawdzalność powyżej 3-4 dni jest słaba to normalne. Choć przez większość 

żeglugi na południu nawet patrząc 5-6 dni do przodu można było wychwycić jakie są mniej więcej 

tendencje. Ale byłem coraz bliżej lądu który zawsze psuje stabilność pogody więc nie liczyłem na tak 

odlegle w czasie prognozowanie. Problem w tym, że nie mogłem być już pewny pogody nawet na 

najbliższe dni. Nawet następna doba zmieniała się w każdym kolejnym gribie. Przypuszczałem więc, że 

tym razem nie uda mi się przechytrzyć niżu. Ciśnienie było niższe niż planowane. Mogę zapomnieć o 

spokojnych 7B.” 

Gdy ten pierwszy, niedługi zresztą, sztorm dobiegał końca przyszła fala, porównana przez Szymona do 

„dresa”, kryjącego się za kolegami i walącego na oślep. Po uderzeniu dwóch kolejnych fal „Puffin” 

położył się masztem na wodę, chwilę poleżał i wstał. Bez strat! Trzynaście to szczęśliwa liczba. 

Szymon uważa, iż bom grota ocalał tylko dlatego, że pękł kontraszot, który był przetarty, a nie został 

wymieniony przez niego dzień wcześniej. Szczęście sprzyja lepszym. Wygląda, że właśnie Szczęście 

odpowiedziało Przygotowaniu. Oby więcej takich prób nie było! 

Warto zastanowić się nad dzielnym zachowaniem się „Puffina” na tamtym morzu i mechanizmem tego 

knock-downu. Powszechnie wiadomo z lektur, że dawniejsi żeglarze pokonujący Ocean Południowy w 

ciężkich warunkach usiłowali sterować ręcznie i wspomagać się albo zwalniając bieg jachtu linami 

ciągniętymi za rufą albo też forsując żaglami, by osiągać jak największą prędkość, na ogół zmieniając 

taktykę w zależności od własnej oceny warunków. 

http://www.armator-i-skipper.pl/
http://www.zewoceanu.pl/
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Mapa z 31 stycznia 2018 

Dziś jest elektronika, dość precyzyjnie sterująca według wiatru, która być może (?) jest w stanie trochę 

lepiej sobie radzić z warunkami. Zaznaczyłem tu cień wątpliwości, lecz to nieistotne. Szymon nie 

stosuje na Oceanie Południowym elektroniki. Autopilot ma za sobą kila sezonów pracy, w tym rejs 

dookoła świata, zasilanie w prąd jest na granicy wydolności, a co najważniejsze, wskaźnik wiatru 

odleciał już dawno, autopilot mógłby sterować tylko według zadanego kursu, a to nie wystarczy. A 

więc Szymon autopilota nie używa, oszczędzając go na słabe i zmienne wiatry przy przejściu 

Atlantyku, ustawia zatem „Puffina” samosterownie, z wykorzystaniem baby-foka oraz gum, jak to 

robiono kilkadziesiąt lat temu. Jacht lubi pełne kursy i jak dotąd system sprawdza się idealnie. 

Znów cytat: 

„… 10 sekund przerwy miedzy kolejnymi grzywaczami to dla 6 metrowego jachtu masa czasu. Na 

upartego zdążył by zrobić [zwrot o] 360 stopni i wrócić na pierwotny kurs. Poczułem od razu, że ta jest 

inna. Ciężko to wytłumaczyć, ale człowiek bardzo szybko uczy się typowego zachowania jachtu na 

typowej fali. I od razu wyczuwa zmianę. Jacht szedł mocno w górę, przechył nie większy niż 20 stopni. 

Wiedziałem już, że raczej się z tą falą nie zabiorę w zjazd. I dobrze, bo byłem do niej pod kątem, a do 

tego była tak wielka, że zasłoniłaby wiatr, a sterowanie było przecież wiatrowe. Gdybym zaczął 

zjeżdżać zbyt szybko byłoby ryzyko, że „sternik” nie skontruje odpowiednio na czas, łódka zacznie 

ostrzyć ustawi się bokiem do fali i ta ją zroluje.” 

Tamta fala przeszła ale zaraz za nią pojawił się „dres” zamiast rutynowej fali nieco mniejszej. Temu 

„Puffin” się nie oparł, został rzucony na deski. Wstał, zdolny do dalszej walki, przeciwnik oddał pole, 

sztorm przeszedł. Poza pękniętym kontraszotem i poprzekręcanymi solarami żadnych strat nie było! A 

Szymon zabrał się za porządki w kabinie. Łatwo domyślić się, jak wielkie porządki. Dla ciekawych na 

stronie Zew Oceanu jest zdjęcie wnętrza przed ich rozpoczęciem. 

Takie podwójne uderzenie jest czymś nie do przetrzymania dla znacznie większych jachtów, może 

bardzo dobry i wypoczęty sternik dałby radę coś zrobić, pod warunkiem że zdążyłby zauważyć co się 

dzieje i zareagować na czas. Tyle, że zmęczenie, sztormiak, kaptur, bryzgi wody, ciemności 

ograniczają szanse na to w istotnym stopniu. Niezależnie od roli szczęścia i przypadku oceniam, że 

sprawdziła się metoda żeglowania i samosterowania przyjęta przez Szymona, no i sama konstrukcja 

jachtu, przypomnijmy: jej autorem jest Jacek Daszkiewicz. 

Sprawdziło się też przygotowanie jachtu. Nic z pokładu nie zniknęło, żaden latający grat nie rozbił 

głowy Szymonowi ani nie wybił okienka, jacht nie wypełnił się wodą. 

Wkrótce prawdopodobnie Horn. A potem zacznie się etap być może paradoksalnie najtrudniejszy. Po 

półrocznym pobycie w morzu, jacht i żeglarz swoje już przepracowali. Wiatry słabsze i zmienne, 

niekoniecznie ulubione przez „Puffina” pełne. Szwankujący autopilot, który prawdopodobnie nie 

będzie mógł sterować według wiatru. No a do tego już dawno skończyła się czekolada! 

Rejs „Puffina” to nie regaty. Jednak trudno nie wspomnieć o Włochu Alessandro di Benedetto, który w 

2010 roku opłynął Ziemię non stop na zmodernizowanym jachcie klasy Mini 650 osiągając czas 
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niespełna 269 dni. Horn przeszedł w 25 tygodniu rejsu, startując jednak z Les Sables d’Olonne, czyli 

około 3 dni bliżej, niż Szymon. 

Trzymajmy kciuki! 

31 stycznia 2018  

PS. Dodajmy jeszcze, że  po 23 tygodniach rejsu bilans był następujący: „18894 mil z średnią 4,9 

węzła czyli 117 mil na dobę „do celu” zrobione 18340 mil z średnią 4,7 węzła czyli 113mil na dobę Do 

mety jeszcze 8506 mil, zrobione 68% z zaplanowanej trasy”. No i dodajmy, że w 23 szczęśliwym 

tygodniu średnie dobowe sięgnęły 135 mil, 5,6 węzła! Na nieco ponad 6-metrowym jachcie. 
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57 O HISTORII I LEGENDACH 

Wczoraj w Pucku obchodziliśmy 98 rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. W okresie międzywojennym 

czyniono z tego dnia wielkie święto, podobnie działo się i w ostatnich latach, gdy do Pucka zjeżdżali 

kolejni prezydenci RP. Dla mieszkańców Wybrzeża jest to nadal ważna data. 

Dla wielu jest to symboliczna data powrotu do Macierzy po ponad 136 latach (od września 1772 

roku!). Dla Gdynian – urodziny ich miasta. Dla Ligi Morskiej i Rzecznej okazja do wręczania 

odznaczeń zasłużonym ludziom morza. Nadal też spotykam wspomnienia osobiste, już nie 

uczestników, lecz ich potomków. 

W 1917 roku we Francji powstała na wniosek kierowanego przez Romana Dmowskiego Komitetu 

Narodowego Polskiego polska armia ochotnicza, zwana Błękitną Armią (od koloru otrzymanych od 

Francuzów mundurów). Dowodzona przez gen. Józefa Hallera kilkudziesięciotysięczna armia została 

przerzucona do Polski w 1919 roku, walczyła z jednostkami Budionnego, potem chroniła granicę 

polsko-niemiecką na południowym-zachodzie, aż stała się elementem Frontu Pomorskiego, 

zajmującego na mocy Traktatu Wersalskiego przyznany Polsce skrawek wybrzeża Bałtyku. 

W styczniu 1920 wojsko Hallera zajęło Toruń i stopniowo zaczęło przejmować od Niemców kolejne 

miasta, by w lutym znaleźć się nad wodami Bałtyku. 11 lutego ostatni żołnierze niemieccy opuścili 

Gdańsk, który został  ustanowiony Wolnym Miastem. 

Dzień wcześniej Gen. Haller wraz z wojewodą pomorskim Maciejem Ratajem przejeżdżał pociągiem 

przez Gdańsk, gdzie na peronie otrzymał od delegacji gdańskich rzemieślników dwa platynowe 

pierścienie. 

Po przybyciu generała do Pucka, wtedy jedynego portu w rękach polskich, rozpoczęły się patriotyczne 

uroczystości. Głównym punktem oficjalnego programu była msza święta dziękczynna. Podczas 

ceremonii duchowni poświęcili Banderę Polską, którą przy huku 21 salw armatnich, por. marynarki 

Eugeniusz Pławski ( późniejszy słynny dowódca niszczyciela „Piorun”) wraz z st. marynarzem 

Florianem Napierałą wciągnęli na maszt, jako znak objęcia przez Polskę Marynarkę Wojenną wachty 

na Bałtyku. W imieniu dotychczasowych strażników Wybrzeża, rybaków kaszubskich, szyper Jakub 

Myślisz, przekazał symbolicznie straż w ręce polskiego marynarza. W Rewie na dziesięciu szkutach 

wciągnięto polskie bandery, tworząc zalążek Polskiej Marynarki Handlowej. W uroczystościach 

uczestniczyli posłowie, wicepremier Wincenty Witos, minister spraw wewnętrznych Stanisław 

Wojciechowski, admirał Kazimierz Porębski oraz przedstawiciele dyplomatyczni sojuszników. 

Ostatecznie najważniejszym symbolem stały się zaślubiny z morzem, które odbyły się nad Zatoką 

Pucką. Dookoła wysokiego masztu ustawili się chorążowie ze sztandarami pułkowymi, nad brzegiem 

morskim stanął I batalion morski oraz ułani z artylerią. 

 

W. Kossak „Zaślubiny Polski z Bałtykiem” 

Zwracając się do zgromadzonych gen. Haller mówił: „Oto dzisiaj dzień czci i chwały! Jest on dniem 

wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem 

polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne 



150 

przed nami światy i wolne kraje. Żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod znakiem 

Białego Orła, cały świat stoi mu otworem". 

Na temat samych zaślubin krążą różne sprzeczne mity. Powszechnie znany jest obraz Wojciecha 

Kossaka i opowieść jak to Haller wjechał konno w fale Bałtyku, wrzucił jeden z pierścieni, a drugi 

wsunął sobie na palec. 

Tymczasem uroczystość miała miejsce w mroźnym lutym i relacje mówią o wyrąbywaniu przerębla, 

oraz o rzucie pierścieniem, który upadł na lód. Poza tym miejscem zaślubin niewątpliwie nie była 

plaża. 

 

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe 

Miejscem też nie był Port Rybacki, gdzie na kei stoi dziś replika przedwojennego obelisku 

upamiętniającego to zdarzenie. Odbyło się to w trzecim, mało znanym porcie puckim. Jest to istniejący 

do dziś w PZM ”Amex” basenik zbudowanej przez Niemców bazy hydroplanów, w której potem była 

baza Morskiego Dywizjonu Lotniczego. W latach PRL stacjonowały tam jachty przyzakładowego 

jachtklubu „Zatoka”, w tym słynna „żyleta” - „Mars”, na którym Zbigniew Sawostjanik osiągał 

sukcesy w licznych regatach. Do dziś przy deptaku nadmorskim (obok szkoły windsurfingowej 

Marzeny Okońskiej) można oglądać tablicę poświęconą zdarzeniu z 1964, kiedy to startujący w 

bałtyckich regatach „Mars” uratował cała załogę tonącego szwedzkiego jachtu. 

Dzień po zaślubinach odbyła się druga uroczystość – w Wielkiej Wsi (dziś cześć Władysławowa), gdy 

Haller wsiadł na przybyły z Helu kuterek, a podczas spotkania z Kaszubami zapowiedział zbudowanie 

polskiego portu. 

Dziś Józefa Hallera wspominamy różnie. Ponieważ w zamachu majowym opowiedział się po stronie 

prawowitego rządu, a przeciw Naczelnikowi, to za sanacji był nieco zapomniany. Niezmiennie jednak 

cieszył się szacunkiem wśród Kaszubów i do dziś jest otaczany swoistym kultem we Władysławowie. 

Dziś z kolei są tacy, co przypominają tolerowane przez niego (mówi się nawet, ze inspirowane) 

antysemickie, bandyckie wyczyny jego żołnierzy na Śląsku. 

Ja wolę pamiętać Błękitną Armię, Zaślubiny z morzem i jego niewątpliwy patriotyzm. 
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Dziś w Porcie Rybackim 

Jak by nie było 10 lutego to data symboliczna. W okresie międzywojennym służyła budowaniu 

pozytywnych patriotycznych emocji, w okresie komunizmu ciągle była elementem pamięci 

historycznej, mimo prób przykrycia jej zaślubinami kołobrzeskimi z 1945, dziś jest manifestacją 

niepodległości i pamięci o związkach naszego lądowego kraju z morzem. Oby przy tym jak najmniej 

dętej propagandy. 

Dziś świętujemy, więc i tekst dłuższy. Może się nie zanudzicie. Przypomina mi się bowiem pewna 

historia ludzka, całkiem nie oficjalna. Pewien młody człowiek, Polak z Wielkopolski, został podczas I 

wojny światowej powołany do armii niemieckiej i trafił na front zachodni. Tam postarał się szybko 

dostać do niewoli i z francuskiego obozu jenieckiego zaciągnął się do Błękitnej Armii. Z nią przeszedł 

drogę, aż na Pomorze i w 1920 stacjonował w Pucku, gdzie poznał piękną dziewczynę. Była co prawda 

pucką Niemką, lecz pokochali się, i gdy wyszedł z wojska, pobrali i mieszkali z dziećmi w Pucku. Po 

zajęciu Pucka przez Niemców we wrześniu 1939, przypomnieli oni sobie o byłym żołnierzu i znów go 

powołali, tym razem do jakieś formacji wartowniczej. Co było robić? Siedział więc w tej jednostce, 

lecz gdy zaczął pisać (PO POLSKU!) listy do żony, to oczywiście cenzura wojskowa to wychwyciła. 

Verfluchte Polacke trafił do obozu koncentracyjnego w Stuthoffie. Małżonka jednak miała kolegów 

szkolnych wśród rządzących w Pucku Niemców, udało się jej wyprosić pomoc i więzień wrócił do 

domu. Resztę wojny przesiedział jak mysz pod miotłą, niemal nie wychodząc z domu. W styczniu 1945 

padło hasło: „Idzie Iwan, trzeba uciekać”. Spakowali tobołki na sanki i ruszyli z dziećmi pieszo do 

Gdyni. Na statek spóźnili się. Dziś nie są pewni, czy to „Wilhelm Gustloff”, „Goya”,czy Steuben”. 

Wrócili do domu, pozostali Polakami, do dziś żyje ich córka, wnuki i prawnuki. Których to mam 

zaszczyt znać. 

I tak kończę refleksją, że życie bywa bardziej skomplikowane, niż się wielu wydaje albo udają, że im 

się wydaje. A dotyczy to nie tylko trudnej historii na przesuwających się pograniczach ale i zwykłego, 

codziennego żeglarstwa. O czym innym razem. 

11 lutego 2018 
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Dodatek - Były chyba trzy obeliski 

Pierwszy, pierwotnie wbity w morze przy nabrzeżu na terenie Morskiego Dywizjonu Lotniczego 

(załączam zdjęcie) został przeniesiony, jak twierdzą niektórzy do portu rybackiego. Po zniszczeniu 

podczas rozbudowy Bazy lub przeniesieniu postawiono: 

Jego replikę - drugi obelisk pozostawiono na terenie bazy lotniczej - ten to prawdopodobnie został 

zniszczony przez Luftwaffe  lub Wehrmacht we wrześniu 1939.  

Trzeci obelisk zaślubinowy (odbudowany w latach 80) możemy dziś
29

 podziwiać w Pucku. 

 

  

                                                 
29

 Obelisk został odrestaurowany kolejny  raz, czy też wymieniony na nowy, z okazji stulecia zaślubin w roku 2020. 
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58 – O TYM CO MÓWI BOCIAN 

Godzinę temu przyleciał bocian.  

Pierwszy w tym roku. Pokołował nad łąką i zarządził: KONIEC ZIMOWEJ PORY. JEST WIOSNA, 

CZYLI SEZON. No to piszę dla Was i dla siebie ostatni zimowy felietonik 2017/2018. 

Na przystani jeszcze lód ale prace przy łódkach powoli ruszają. „Tequila” zaczyna mieć już całkiem 

nowe wnętrze, elementy także całkiem nowej instalacji elektrycznej zawalają magazyn, gotówka 

wycieka wszystkimi porami, a za kilkanaście dni ogłoszę zaproszenie dla chętnych popływania na 

odbudowanym jachcie. 

/  

Podczas warszawskich Targów „Wiatr i Woda” miałem okazję obserwować armatorów biegających po 

stoiskach z obłędem w oku, szukających promocji, porad albo chociaż zwykłych katalogów i 

wizytówek, by potem, teoretycznie na chłodno i bez emocji, dokonać zakupów. 

Parlament ma za kilka dni pracować nad nowymi zasadami rejestracji jachtów. Cel szczytny ale 

realizacja… jak na razie niezbyt satysfakcjonująca. Bieżączka legislacyjna trwa nadal, niestety 

rozwiązania proponowane przez administrację oraz ustawodawcę nie są, jak dotąd, ani trochę lepsze, 

niż za poprzedników. Subiektywnie powiedziałbym więcej: są znacznie gorsze. Omnipotencja państwa 

i ubezwłasnowolnienie ludzi wolnych i odpowiedzialnych postępują. Dość jednak o poważnych 

tematach. 

Ostatnio wspominano tu w SSI tzw. „jotki” – jachty typu J-80 zaprojektowane przez zespół: Henryk 

Kujawa, Włodzimierz Kuchta, Józef Szymańda i budowane od lat 60. Polscy żeglarze zawdzięczają 

tym jachtom bardzo wiele. Wielkość i prostota budowy pozwalała na budowę w „systemie 

gospodarczym”, dzielność morska i zdolność odbywania długich rejsów uczyniły z nich jachty 

wyprawowe, których zasięg objął wody „od bieguna do bieguna”. 

Kiedy powstawał projekt serii, jachty budowano powszechnie w świecie znacznie węższe, niż dziś i z 

małą wolną burtą. Niezbędną wysokość wnętrza uzyskiwano poprzez montaż nadbudówek, przy czym 

tzw. „wysokość stania” nie była czymś oczywistym. „Jotki” (w ślad za o niespełna 4 m krótszym 

„Kismetem”) dostały nietypowe nadbudówki: na całą szerokość kadłuba na śródokręciu. Dla laików 

wyglądało to, jakby pokład dziobowy i rufowy były obniżone, a tymczasem było odwrotnie. Idealnie 

widać to na zdjęciach „Alfa” w newsie Jana Ludwiga. 

O „jotkach” pierwszej generacji można powiedzieć wszystko tylko nie to, że były klasycznie piękne. 

Świadomie to były muły robocze, które miały znieść wszystko: dowolne warunki, lody, czarterowe 

załogi, manewrówki ćwiczebne, no i permanentny brak na rynku wszystkiego, czego jacht potrzebuje. 

Ostatnie „jotki”, szczególnie te wykończone nowoczesnymi farbami, teakiem, nierdzewką,, na mnie 

osobiści zaczęły robić całkiem dobre wrażenie estetyczne, a swych projektowych walorów nie utraciły. 

Wszystko to się sprawdziło. W dziesiątkach lub setkach wypraw, w tysiącach zwykłych rejsów, na 

wszystkich wodach. Wiele pokoleń żeglarzy ma „jotkom” coś do zawdzięczenia. Ja też! 
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Często popełniamy błąd przenosząc dzisiejsze czasy w przeszłość. A w wypadku „jotek” trochę tak, 

jakbyśmy porównywali „Warszawę” (garbusa M20) ze współczesną hybrydą naszpikowaną elektroniką 

i udogodnieniami. Za Warszawą się obejrzymy, starsi powspominają z łezką szeroką kanapę zamiast 

przednich foteli ale większość z nas woli tę nowoczesną hybrydę… albo chociaż audika z odzysku. 

Należy brać rzeczy właściwą miarą. Co raz spotykam się z narzekaniem na degradację „pięknych 

drewnianych klasyków” albo i na „wyprzedawanie ich Niemcom”. Narzekający jednak ani złotówki do 

ich ratowania nie dodadzą, ba… nie zastanowią się nawet, że odbudowa drewnianego „Opala” to koszt 

znacznie wyższy, niż zakup nowego. Luksusowego jachtu tej samej długości. O niebo wygodniejszego, 

sprawniejszego. I kilka razy tańszego w utrzymaniu. 

Jakbym miał pieniądze, to bym sobie takiego „drewniaka” albo „blaszaka” sprzed pół wieku 

odrestaurował. A jakbym miał nadal za dużo pieniędzy, to bym sobie jeszcze dokupił zamek. Taka 

sama kategoria luksusu. A ponieważ pieniędzy nie mam, to składam uniżony hołd tym wszystkim 

pasjonatom, którzy na przekór zdrowemu rozsądkowi odtwarzają, kupują i utrzymują piękne 

zabytkowe jachty. 

Podczas warszawskich Targów natrafiłem na informację o planach żeglarskich odrestaurowanej Vegi. 

Pisałem o Vegach nie tak dawno. Tym razem chodzi o „Wandę”. 

/  

Zdjęcie pochodzi ze strony: https://www.morka.pl/rejsy-klasykiem-s-y-wanda 

 „Wanda” była jachtem krakowskiego jachtklubu „Budowlani, którego członkiem byłem jako dzieciak, 

jeszcze zanim klub dorobił się jachtu morskiego. Potem przeszła różne dzieje, typowe dla epoki, aż już 

w nowej rzeczywistości od zagłady uratował ją prywatny nabywca. Odrestaurował jacht, jednak 

zawirowania życiowe spowodowały, że musiał się go pozbyć. Na szczęście „Wanda” trafiła w ręce 

kolejnego pasjonata! 

A mnie się przypomina historyjka sprzed trzydziestu kilku lat. Spotkaliśmy się z „Wandą” przy jednym 

nabrzeży w Travenuende. My mieliśmy już wychodzić, oni w drodze do Lubeki. My klarowaliśmy 

jacht, w tym worki z żaglami, oni suszyli się na pomoście. 

W końcu oni ruszyli w górę rzeki. Na nas też przyszedł czas. Poleciłem założyć genuę na sztag. - NIE 

MA! – Jak to nie ma? – No nie ma i już. – Kto się nią zajmował?- Okazało się, że Jurek położył worek 

z genuą na pomoście. Załoga „Wandy” musiała ją omyłkowo załadować na pokład. –Jurek, nie 

dopilnowałeś, załatw odzyskanie żagla! 

Problem w tym, że nie mieliśmy nawet pojedynczych fenigów w walucie, telefonów komórkowych 

jeszcze nie wynaleziono, do Lubeki kawal drogi. No i gdzie szukać „Wandy”? A my mamy wracać do 

kraju, rejs się kończy! 

https://www.morka.pl/rejsy-klasykiem-s-y-wanda
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Jurek zniknął. Po godzinie idzie pomostem, taszczy worek. Problem rozwiązał prosto, w owych 

czasach, kiedy milicjant był „władzą” i wrogiem, sam bym na to nie wpadł. Poszedł do komisariatu 

przy porcie, wyjaśnił w czym problem, jeden telefon do Lubeki i białozielony radiowóz na syrenie 

wpadł do lubeckiego portu. Gdy „Wanda” podchodziła do kei, już tam byli: – Ahoy, polnische 

Jacht!... Chwilę potem byli w drodze do Travemuende i przekazali Jurkowi czekającemu w 

komisariacie worek. 

Jak im wyjaśniło co chodzi, nie znając języków, do dziś nie wiem. Ale od tamtej pory pamiętam, że 

niemiecki policjant jest po to, by POMAGAĆ. 

Życzę nam, byśmy z takiej pomocy korzystać nie musieli w nadchodzącym sezonie, a włożone na 

grzbiety kamizelki i uprzęże pozostawały na nich tylko dla zasady, a nie z konieczności. 

13 marca 2018 
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59 O SŁONECZNYM POŻEGNANIU 
Niespełna pięć lat temu napisałem pierwszy tekścik z tego cyklu traktując to jako sposób na 

przetrwanie półrocznego okresu zimowego. Stało się to znakomitym środkiem autoterapeutycznym, a 

całkiem niespodziewanie zacząłem się spotykać z uwagami, poprawkami (bardzo jestem wdzięczny!!!) 

albo zwykłymi podziękowaniami. Okazało się, że nie tylko autor odnosi korzyści z tej zabawy. 

Wczoraj TEQUILA „poszła w górę”. Zima, choć jest plus 16 w słońcu zaczęła się. Oznacza to, że Z 

KAŻDYM DNIEM BLIŻEJ DO WIOSNY. Najpierw jednak czekają nas ciemności, sztormy, zapewne 

deszcze i prawdopodobnie niewiele prawdziwej zimy, najgorsze co może być. Nastawmy się więc na 

przeczekanie. 

 

Sezon zakończył się burzliwym akordem. Sztorm nie był silny, lecz z najgorszego dla Pucka kierunku, 

stary są: naderwany kosz rufowy i ścięta jedna knaga. TEQUILA jednak przetrwała.  Od początku 

istnienia portów w Pucku sztormy z północnej ćwiartki są tam problemem. Co jakiś czas kolejny 

sztorm kończy się uszkodzeniem lub wręcz rozbiciem jakiegoś jachtu. Próbowano temu zapobiec 
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ustawiając pływające „falochrony”. Ten w porcie jachtowym nie przetrwał bodaj drugiej zimy. Ten w 

rybackim trwa, lecz stopniowo przemieszcza się i zaczyna grozić rozerwaniem na dwie części. Jedyną 

radą jest osłonięcie całego portu solidnym falochronem. Niekoniecznie betonowym kolosem, na 

bardziej burzliwych akwenach Niemcy, czy Duńczycy radzą sobie prościej i zapewne taniej. 

 

W Polsce jednak z niezrozumiałych dla mnie przyczyn buduje się inaczej. Rozumiem to w przypadku 

portów rybackich, czy handlowych, wymagających przestrzeni składowej i dojazdu do miejsc 

postojowych, lecz w marinach pełniących wyłącznie taką funkcję… No cóż, może jako laik w 

dziedzinie hydrotechniki po prostu czegoś nie wiem. 

A tuż przed sztormem mieliśmy informację optymistyczną: po czterech latach zabiegów 

uprawomocniło się pozwolenie na budowę mariny w Pucku. Przedsięwzięcie jest w założeniu 

dwuetapowe, obejmuje falochron zachodni, który osłoni port rybacki, a inwestorem jest Urząd Morski 

oraz falochrony i pomosty wzdłuż plaży, a także infrastrukturę lądową. 

Gratulujmy Pani Burmistrz Hannie Pruchniewskiej (nawiasem mówiąc: wygrała wybory w pierwszej 

turze wprowadzając do Rady komplet swoich radnych), konsekwencji w przełamaniu biernego oporu 

jakiejś dziwnej organizacji „ekologicznej” z południa Polski oraz rządowych instytucji wojewódzkich. 
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Źródło: miastopuck.pl 

Teraz pozostaje kwestia pieniędzy – w 2016 roku w budżecie Marszałka były stosowne środki 

zarezerwowane, jak jest dziś? A do tego planowana kwota ponad 40 mln złotych na oba etapy zapewne 

wobec wzrostu cen inwestycji okaże się za niska. Wierzę jednak w ekipy, i w Urzędzie 

Marszałkowskim, gdzie szefem jest żeglarz i w mieście, gdzie Hanna Pruchniewska już udowodniła 

swoją klasę. 

Z pewnością nie wszystkim się projekt podoba, ja jednak nie dyskutuję, po prostu trzeba zrobić co jest 

do zrobienia. 

Tak przy okazji, ciekawe, czy Urząd Morski po zbudowaniu tej mariny też będzie zdejmował 

oznakowanie nawigacyjne z początkiem października? Nawet w latach 60-ych pozwalano na żeglugę 

do 31 października! 

Troszkę się łza w oku kręci na wspomnienie dawnego Pucka. Kiedy pierwszy raz tu byłem, w 1961 

roku, basen portowy miał pochylone, chyba kamienne albo betonowe ściany, dobijało się do potężnych 

drewnianych odbojnic, doskonale widocznych na poniższym zdjęciu. Pachniało impregnatem, a że port 

był rybacki, to także rybami. Do Fary szło się pomiędzy pochylonymi ze starości, rozebranymi dekadę 

później szachulcowymi domami. Harcerski Ośrodek Morski składał się z drewnianego hangaru, 

jakiegoś baraku, kursanci (liczni) mieszkali w dziesięcioosobowych wojskowych namiotach. Ośrodek 

dysponował Omegami i szalupami, chyba DZ, a na pewno SZ (podobna do dezety, sześciowiosłowa i 

jednomasztowa), na których ćwiczono do upadłego wiosłowanie. 
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Oba zdjęcia źródło: stare miejsca.pl 

Dziś ten klimat odszedł w zapomnienie, hałas, tłum turystów i letników, kafejki, kramy, jest jak 

wszędzie. Tym bardziej niecierpliwie czekam na rozbudowę mariny. Jeśli tamten romantyzm nie może 

powrócić, chcę w zamian mieć komfort i bezpieczeństwo na miarę europejskiego XXI wieku. Słońce i 

ciepło znaczące przełom sezonów napawają optymizmem. 

Sentymentalne wspomnienie, każe wrócić dziś, w tym specjalnym dla Polaków dniu, do Tych co 

odeszli. Dla kogoś w moim wieku siłą rzeczy lista jest zbyt długa, by dało się ich wspomnieć 

wszystkich. Dlatego symbolicznie przywołam tylko Moich Nauczycieli Kazimierza Michalskiego i 

Jurka Szelestowskiego (może wspomnienie o Nich napisze któryś ze szczecińskich korespondentów 

SSI?), a wieczorem zapalę ogień na Bulwarze w Gdyni dla Bogdana Polakiewicza i Włodka 

Pstrągowskiego zaginionych wraz z cała załogą na „Janosiku”. 
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Autograf Kazimierza Michalskiego (czerwony) na ścianie w naszym sopockim mieszkaniu (fot. 

Małgorzata Książkiewicz) 

Niech zawsze zostaną z nami. Tracąc lub zakłamując pamięć, niszczymy siebie. 

1 listopada 2018 
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60  KONTROWERSYJNIE O ŚWIĘTOWANIU HISTORYCZNYM I ŻEGLARSKIM 
Już za moment będzie Narodowe Święto Niepodległości, przez bezmyślnych i niedouczonych zwane 

Dniem Niepodległości. Takowy jest obchodzony 4 lipca w Stanach Zjednoczonych, a jak na razie 52 

stanem nie jesteśmy i z pewnością nam to nie grozi, raczej już braterskie stowarzyszenie z zupełnie 

innym mocarstwem. 

To, co nazwano Narodowym Świętem Niepodległości obchodzimy 11 listopada. Data dość 

przypadkowa. Ani to data powołania pierwszego rządu Daszyńskiego (7 listopada), ani powrotu 

Piłsudskiego z Magdeburga (10) ani powołania rządu w Warszawie (17), ani notyfikacji niepodległości 

innym państwom (18 – nawiasem mówiąc, pierwsi uznali ją Niemcy!). Data dotyczy podpisania 

zawieszenia broni na froncie zachodnim w roku 1918, a święto w Polsce obchodzono tylko dwukrotnie 

tuż przed II wojną światową. Dopiero komunistyczna nienawiść do II RP zbudowała pozytywne 

emocje społeczne wokół akurat tej daty. 

Dziś jednak święto wrosło w naszą tożsamość i stało się datą symboliczną. Od lat, bardzo wielu, mam 

zwyczaj obchodzić je po swojemu. W tym roku, zniesmaczenie wobec cyrku zaistniałego w sferze 

publicznej, zapewne każe mi to ograniczyć się do bardzo osobistego minimum. Fragmentem jest ten 

tekst – wspomnieniowy. 

 

Żaden proces historyczny nie jest jednym, nagłym i nieosadzonym w realiach wydarzeniem. (Czasem 

tylko nie potrafimy na czas dojrzeć implikacji tego, co właśnie trwa). Tak było i z niepodległością, 

której stulecie obchodzimy. Stawała się, wypracowywaliśmy ją krok po kroku. A co za tym idzie, tak 

było z różnymi aktywnościami Polaków, w tym z żeglarstwem. 

Polska nigdy nie była krajem morskim, wprost przeciwnie zawsze bardzo lądowym, kto wie, czy nie 

najbardziej poza Szwajcarią, w Europie. (Krytykom tej tezy przypomnę, że Austro - Węgry, a więc i 

Austria, i Węgry, i Czechy i Słowacja miały dostęp do mórz i flotę). Wszystkie nasze interesy 

gospodarcze, polityczne, militarne i kulturowe były dokładnie i absolutnie lądowe. Może w pewnym 

stopniu podobnie było z państwem moskiewskim. Mimo to, od zarania niepodległości dostrzegano rolę 
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morza, w II RP przesadnie ją akcentując propagandowo, lecz w wymiarze realnym tworząc 

fundamenty, na których do dziś się opieramy. To dzieło wielkie i niepowtarzalne. 

Tak było i z żeglarstwem. „Ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic…” – razem mamy tyle, by 

stworzyć Polskę na morzu. Niewielki fragment tej epickiej historii dotyczy mojego miasta: Wejherowa. 

Przypomnijmy, że niepodległa Polska przyszła do Wejherowa dopiero po 10 lutego 1920 roku, a już na 

początku kwietnia w mieście tym znalazł się Urząd Marynarki Handlowej, najważniejsza ówcześnie 

instytucja kierowana przez kpt. Józefa Poznańskiego. 

 

Pierwszy z prawej budynek, w którym mieścił się Urząd Marynarki Handlowej, Wejherowo, 

Dworcowa7, dziś Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa (zdjęcie archiwalne ze strony UM w Gdyni) 

Czas wreszcie wyjaśnić, dlaczego piszę o tamtym Wejherowie w żeglarskim felietoniku. Po prostu: 

miały tu miejsce fakty istotne dla historii początków polskiego żeglarstwa. O tych wydarzeniach 

wspominało się kiedyś lakonicznie na wykładzie z historii żeglarstwa obowiązkowym przy „szkoleniu 

na stopień” kursanci wyklepywali tę informacje bezrefleksyjnie na „egzaminie na patent”, zapominali i 

tyle. No to przywróćmy pamięć. 

 Rzecz zaczyna się na Dalekim Wschodzie, nad Morzem Japońskim, na samym końcu świeżo 

zbudowanej Kolei Transsyberyjskiej, czyli we Władywostoku. Po upadku caratu powstał tam polski 

hufiec harcerski, złożony z drużyny męskiej i żeńskiej. Kilka miesięcy później pojawił się we 

Władywostoku lekarz Józef Jakóbkiewicz, syn zesłanego na Syberię powstańca z 1863 roku. W 

tamtych czasach lekarze nie tylko leczyli, często bywali także społecznikami (wiem to także z 

rodzinnych doświadczeń). Mimo młodego wieku (urodzony w 1892 roku) i krótkiej praktyki, doktor 

Jakóbkiewicz został naczelnym lekarzem sanitarnym z zadaniem opanowania szalejących epidemii 

chorób zakaźnych. Bez szczepień nie było to zadaniem łatwym. Mimo wielkości i trudności zadania, 

Jakóbkiewicz zajął się także działalnością społeczną i narodową, a szczególnie gromadzeniem we 

Władywostoku bezdomnych polskich dzieci rozproszonych po rewolucyjnej Syberii. Obok 

zapewnienia dachu nad głową i elementarnej opieki należało zająć się ich wychowaniem i tu pomocne 

okazało się świeżo powstające harcerstwo. Hufiec, zwany potem Syberyjskim, rozrósł się z 

kilkudziesięciu do kilkuset członków. Jakóbkiewicz podchwycił inicjatywę Drużyny Harcerskiej im. 

Tadeusza Kościuszki z Władywostoku i dostrzegając walory wychowania i edukacji przez sport, 

szczególnie przez żeglarstwo, rozszerzył je na cały hufiec. 

Harcerze zdobyli kilka szalup, użyczonych przez przyjaciół Jakóbkiewicza z tamtejszej kolonii 

japońskiej. Były to łodzie dziesięciowiosłowe i tylko jedna z nich, nazwana FALA, miała lugrowy 

żagiel, co pozwalało na naukę żeglowania. Od kwietnia do listopada sprzęt ten służył do pływania w 
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czasie wolnym od nauki szkolnej oraz do niedzielnych wypraw po zatoce Złoty Róg. Wakacje spędzała 

młodzież z doktorem Jakóbkiewiczem i drużynowym Antonim Gregorkiewiczem w obozach na 

Russkim Ostrowie. Były to pierwsze polskie obozy żeglarskie. 

Przez dwa lata poprzez drużyny i flotyllę harcerską przewinęło się kilkaset osób; gdy odchodzili 

najstarsi, do drużyn napływały dzieci z tworzonych przez Jakóbkiewicza ośrodków wychowawczych.  

Czasy na Dalekim Wschodzie były straszliwe, Jakóbkiewicz postanowił więc ewakuować stamtąd 

ocalone dzieci. Kierowany przez Annę Bielkiewiczową i Jakóbkiewicza komitet zdobył w Stanach 

Zjednoczonych środki i przy wydatnej pomocy japońskiej, drogą morską przetransportował kilkaset 

dzieci do USA. Tymczasem w kraju rozpoczęto odbudowę ze zniszczeń wojennych oraz organizację 

władz i życia. Oznaczało to impuls dla repatriacji do kraju. Oczywistym miejscem dla repatriantów 

było Wejherowo, największe miasto na polskim Pomorzu, gdzie funkcjonowały Krajowe Pomorskie 

Zakłady Opieki Społecznej, dysponujące budynkami po zlikwidowanym szpitalu dla nerwowo chorych 

przy ulicy Sobieskiego. Tak powstał Zakład Wychowawczy Dzieci Syberyjskich, którego swoistymi 

następcami są dzisiejsze ośrodki szkolno-wychowawcze: specjalny i dla dzieci głuchych. 

W wejherowskim ośrodku Jakóbkiewicz od 1923 roku kontynuował metody wychowawcze z 

Dalekiego Wschodu. Hufiec Syberyjski działał, żeglarską pracę prowadząc na Półwyspie Helskim. Na 

samym Cyplu Helskim rozkładali corocznie swe namioty, w każdym sezonie przebywało tam około 

trzysta osób. Powstająca w Pucku Marynarka Wojenna, do której doktor Jakóbkiewicz umiał dotrzeć 

po prośbie, użyczała szalup wiosłowych i wiosłowo - żaglowych. Harcmistrz Antoni Gregorkiewicz 

pełnił obowiązki oboźnego, a także komendanta niektórych turnusów. Druhna Jadwiga Skąpska, 

wyszkolona jako dziewczynka na Złotym Rogu, opiekowała się harcerkami-żeglarkami. To jedna z 

pierwszych kobiet kapitanów w Polsce, pływała w latach 30. na harcerskim jachcie GRAŻYNA, gdzie 

bosman Marysia Bukarówna napisała piosenkę znaną później i do dziś jako „Pod żaglami Zawiszy”. 

 

Rok 1927 w Helu, w tle widoczne do dziś istniejące budynki, tam gdzie są wyciągnięte na piasek lodzie 

rybackie dziś jest nabrzeże portu rybackiego, magazyny i przetwórnia „Kogi”. (za: naszemiasto.pl) 

Przede wszystkim jednak przebudowano starą szalupę okrętową na jacht nazwany BENIOWSKI. Był to 

kecz o czerwonych żaglach, niezbyt szybki i zwrotny, ale własny i dzięki temu pociągający ku sobie 

harcerskie serca. Stał się on protoplastą zapominanej powoli tradycji „Czerwonych Żagli”. Bosmanem 

BENIOWSKIEGO był pamiętany przez wielu z nas do dziś Aleksander Bereśniewicz. Ponadto dla 

potrzeb szkolenia czarterowano ze Stoczni Gdańskiej dużą jednostkę żaglową, którą zgodnie z 

władywostocką tradycją nazwano FALA. 
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Sam Jakóbkiewicz miał nienajlepsze umiejętności żeglarskie i tendencję do nadmiernego ryzykowania. 

Doprowadziło to do utraty BENIOWSKIEGO, którego nie zdołał wprowadzić w sztormie do portu w 

Helu. Na szczęście obyło się bez ofiar. 

Po zamknięciu zakładu dla dzieci syberyjskich, które dorosły i usamodzielniły się, Jakóbkiewicz stał 

się prekursorem polskiej medycyny morskiej i tropikalnej. 

Nie potrafię ocenić jaką rolę dla Polski na morzu i dla Polski w ogóle odegrali byli członkowie Hufca 

Syberyjskiego. W międzywojennej sytuacji jednak, musiała być ona znacząca, kilkuset polskich 

świadomych patriotów, wychowanych w duchu solidarności, pracy nad sobą i pracy dla innych, to nie 

była nieważna liczba. 

I tak sobie myślę, że zwykle bywa tak, że pomniki i ulice swego imienia otrzymują ci, którzy umieją 

się zareklamować albo, których na piedestały wynosi czyjś interes, nie zawsze zaś ci, którzy naprawdę 

budowali Polskę. 

Dlatego w niedzielę pod obeliskiem upamiętniającym powrót Pomorza do Polski złożę świąteczne 

kwiaty w intencji syberyjskich harcerzy. A Święto Niepodległości niech staje się narodowym przez 

obecność w sercach, a nie pompatyczne uroczystości. 

7 listopada 2018 
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61  O NIEDOKOŃCZONYCH SYMFONIACH 

Dawno, dawno temu ogromne wrażenie wywarła na mnie VIII Symfonia h-moll Franciszka Schuberta. 

Dopiero później, po pierwszym wysłuchaniu dowiedziałem się, ile zamieszania i przeróżnych 

interpretacji jest wokół jej historii. 

Znane do dziś i wykonywane są dwie ukończone jej części, choć czasem dyrygenci dodają fragmenty 

innych utworów, jako część trzecią. Są muzykolodzy, którzy twierdzą, że Schubert od początku 

planował od początku dwie części, co byłoby dziwne, klasyczne symfonie były bowiem 

czteroczęściowe. Inni wskazują na fakt, iż były szkice do części trzeciej, co więcej Schubert zaczął ją 

komponować. Nie wiadomo nawet, dlaczego kompozytor pracy nie dokończył. 

 

Faksymile rękopisu „nieistniejącej” części trzeciej symfonii (za Wikipedią) 

Kolejną zagadką jest pytanie, czy faktycznie Schubert podarował niedokończoną partyturę 

Towarzystwu Muzycznemu w Grazu, przekazując ją na ręce przedstawiciela tego Towarzystwa. Tak 

wynika z korespondencji kompozytora, jednak partytura została głęboko przez odbiorcę nie wiadomo 

dlaczego schowana na około czterdziestu lat. 

Gdy ją wydobyto na światło dzienne i zaczęto wykonywać, powstała kontrowersja dotycząca 

numeracji. Nie wchodząc w szczegóły, różne katalogi numerują ją jako VII lub VIII Symfonię. 

Ta cała historia przyszła mi na myśl, gdy czytałem wypowiedź Joanny Pajkowskiej dla Magazynu 

„Wiatr”, zacytowaną na jej stronie www.asiapajkowska.pl . 

„zamierzam wyruszyć w okołoziemski samotny rejs bez zawijania do portów. Klasyczną trasą z 

zachodu na wchód, wokół trzech słynnych przylądków. Z Plymouth do Plymouth. Nie szukam 

sponsorów, bo nie potrafię tego robić. Dlatego też nie spodziewajcie się jakiegoś medialnego szumu. 

Dlaczego dookoła świata? Przed laty na tym szlaku, podczas samotnego rejsu non stop wokół globu, 

musiałam zawinąć do portu w Republice Południowej Afryki. Zmusiły mnie do tego warunki pogodowe. 

Teraz chciałabym ponownie podjąć wyzwanie i zapisać ostatnie takty w tej niedokończonej symfonii. 

Jakoś to we mnie siedzi, więc muszę ponowić próbę… ” 

Niedokończona symfonia to dysharmonia, a morze dysharmonii nie lubi. Pajkowska to żeglarka z 

wieloma znacznymi rejsami na koncie, szczególnie startami w oceanicznych regatach jedno-i 

dwuosobowych. Honorowana nagrodami Rejs Roku i Żeglarz Roku. Pozostał cierń błędów i 

nieporozumień. Zostawmy jednak już za sobą historię, teraz pisze się nowa część symfonii. Pajkowska 

płynie! 

http://www.asiapajkowska.pl/
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Na powitaniu Szymona Kuczyńskiego w czerwcu w Kamieniu Pomorskim 

Płynie na jachcie FANFAN. Jest to 40-stopowy aluminiowy slup, który ma za sobą m.in. start w 

regatach TWOSTAR 1986 oraz odbyty przez armatora Uwego Röttgeringa w latach 2001 - 2003 rejs 

dookoła świata. Wielkie doświadczenie Pajkowskiej oraz korzystanie ze świeżych doświadczeń 

Szymona Kuczyńskiego każe sądzić, że rejs jest dobrze przygotowany i, jak wiemy, wolny od 

ingerencji sponsorów (nie zawsze korzystnych dla żeglowania i żeglarza). Trzymajmy więc kciuki z 

nadzieją. 

W ostatnich latach mamy w Polsce swoisty wysyp polskich prób opłynięcia Ziemi non-stop. Cichocki, 

Czarciński, Kuczyński, Pajkowska, Chwolka... pewnie nie wszystkich od ręki wymieniłem z pamięci. 

Nie wszystkie rejsy się udają, zapewne nie wszyscy mają dość szczęścia, może nie wszyscy 

przygotowali się należycie. W kolejce czeka Rafał Moszczyński, który na jachcie typu Karawela 950 

chce w 2019 roku bić rekord Polski opływając Ziemię w 150 dni. 

Swoista „masowość” podobnych rejsów budzi pewne moje obawy. W tej dziedzinie ilość nie 

przechodzi w jakość. Pozornie łatwy i przyjemny sukces Szymona Kuczyńskiego nie powinien skłaniać 

do zaniechania refleksji u następców. Osobiście nie jestem też zwolennikiem bicia rekordów, tworzenia 

sztucznych sformalizowanych reguł (ale jeśli już się je przyjmuje, to należy przestrzegać), ani 

udowadniania czegoś sobie i innym. Wolę żeglowanie po prostu dla radości żeglowania. No, cóż 

jednak: NIECH KAŻDY SOBIE ŻEGLUJE JAK LUBI. 

Dziś Asia jest już w Ryczących Czterdziestkach, schodzi dość daleko na południe, by z jednej strony 

ominąć słabe wiatry wiejące aktualnie na północ od niej, a z drugiej nie dostać się w rejon 

przylądkowy, gdzie wschodnie sztormy zderzają się z płynącym w przeciwną stronę prądem. To tam 
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rodzą się skotłowane i niezwykle strome i wysokie fale, co doprowadziło już wielu znanych żeglarzy 

do kłopotów. 

Zapis trasy można śledzić na cytowanej stronie, w dwóch wersjach: Garmin oraz Windyty. Na tej 

ostatniej (link zamieszczam na lewym banerze strony www.armator-i-skipper.pl , mogę go śledzić 

także ze smartfona) widać aktualną sytuację pogodową oraz cienką zieloną linię: trasę Szymona 

Kuczyńskiego. Są także krótkie wpisy samej żeglarki. 

 

Pozycja Asi 18 listopada, tracking w wersji garminowskiej 

Kibicuję Asi także z powodów osobistych. Ponad czterdzieści trzy lata temu nie doszedł do skutku 

samotny rejs wokółziemski Teresy Remiszewskiej. Mało kto wie, że cichym Jej planem i marzeniem 

był rejs non-stop. Gdyby on się odbył i szczęśliwie zakończył, stałby się kobiecym rekordem 

absolutnym, zabierając wszystkie palmy pierwszeństwa światowego. Gdyby… Do rejsu nie doszło 

przecież. A dlaczego? O tym Szanowni Czytelnicy będą mogli dowiedzieć się z aneksu do 

planowanego wznowienia książki Teresy Remiszewskiej „Z goryczy soli moja radość”. Kiedy? Może 

już pod choinkę w tym roku. 

A Asi Pajkowskiej życzmy wszyscy realizacji marzenia, napisania ostatnich taktów symfonii, a potem 

jeszcze wielu udanych rejsów. STOPY WODY! 

18 listopada 2018 

  

http://www.armator-i-skipper.pl/
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62 O PALECIE BARW I ODCIENI 

Powszechnie, choć nie każdy, ekscytujemy się WIELKIMI REJSAMI. Joanna Pajkowska, Szymon 

Kuczyński, Zbigniew Gutkowski, Maciej Sodkiewicz i inni „polarnicy”, są mniej lub bardziej 

bohaterami zbiorowej wyobraźni żeglarzy, a niekiedy i szerokiej publiczności. 

Takie to czasy: media i reklama, powszechny pęd do sławy, każą bić rekordy, wprowadzać coraz 

bardziej drobiazgowe, posunięte czasem do absurdu kryteria dla „wyrównania szans”, a czasem, coraz 

częściej, dla stworzenia nowej kategorii, w której „nasz” człowiek może być najlepszy. 

Regaty zamieniły się w wyścig sponsorów, pieniędzy i technologii, (w tej kolejności!), w Pucharze 

Ameryki startują „Latające Emiraty”, „Banki Ludowe”, czy inne tam „Bazy Danych”, a nie Sir Thomas 

Lipton, czy Peter Blake. 

Czy to źle? Tego nie powiem. Powiem, że to nie dla mnie. Oczywiście jakoś tam kibicuję, oglądałem 

nawet wszystkie transmisje z ostatniego Pucharu Ameryki (pasjonujące latające katamarany i przewaga 

zwycięzcy zdobyta między innymi przez zastąpienie żeglarzy kolarzami). Kibicuję też wyścigom na 

żużlu i skokom narciarskim, choć to też realnie nie dla mnie. 

 

Peter Burling i jego załoga pedałująca na metę (PAP/EPA/John G. Mabanglo za sportowe fakty.pl) 

Na rzeczywistość nie ma się co obrażać. Taki jest świat i można się z tym pogodzić albo zostać 

frustratem (oby nie posiadającym władzy!). Tym niemniej pogodzenie się i nawet kibicowanie nie 

oznacza entuzjazmu. 

Jest jednak i druga strona medalu. Ci wielcy i znani testują na sobie rozwiązania i technologie, czasem 

dosłownie kosmiczne, które potem trafiają na zwykle jachty. Ci wspaniali i bohaterscy stają się 

natchnieniem dla adeptów i, na szczęście, także dla sponsorów finansujących przede wszystkim 

pierwsze kroki młodzieży. Gladiatorów są jednostki, nawet jeżeli ich łączna liczba idzie w tysiące. 

Zwykłych, szarych, a często bardzo kolorowych, żeglarzy natomiast miliony. 

Z racji zainteresowań osobistych spotykam wielu tych zwykłych, takich, jakim sam się czuję. Na 

niewielkich, czasem średnich, a czasem bardzo małych jachtach, żeglują z rodzinami, przyjaciółmi, 

czasem samotnie, na ogół ograniczeni w czasie i przestrzeni przez limity urlopu i finansów. Żeglują 

najczęściej spokojnie, nieśpiesznie. Nieliczni tylko opisują swoje przygody albo choć odnotowują te 

rejsy w Internecie, niektórzy z nich doświadczenia swoje prezentują dla użytku innych lub wręcz 

produkują przewodniki i poradniki. Jest nas miliony. W Polsce tysiące – ilu? Tego nikt nie wie. 

Spotkania w portach i długie rodaków rozmowy pozwalają mi twierdzić, że łączy wszystkich jedno: 

żeglują, bo lubią. Nie dla sławy, pieniędzy, nie dla walki z żywiołem (co za kretynizm, z żywiołem nikt 

nie wygrał), nie dla rywalizacji. Żeglują, bo spotykają ciekawych, różnorodnych i sympatycznych 

ludzi, wolnych od fobii i wrogości wobec innych. Żeglują, bo poznają ciekawe zakątki, niekoniecznie 
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takie, do których prowadzą biura turystyczne. Żeglują dla ciszy, spokoju, widoków i nieustannej 

zmienności, bogactwa barw i odgłosów. Żeglują dla poczucia wolności ukrytej w ustalonym rytmie 

wacht i wydarzeń. Żeglują dla miliona innych powodów, każdy dla własnych. 

 

W opowieści tej pomijam wiele odcieni żeglarstwa, choćby rejsy na jachtach czarterowych. Nie 

dlatego, by były czymś gorszym. (Don Jorge powstrzyma się tu od dygresji o domach raczej nie 

prywatnych!). Czarterowanie jachtu dla wielu jest nieuniknioną koniecznością. W dużym stopniu 

pozwala dać i dostać to samo, co w pływaniu na małym jachcie swoim i za swoje. Dla lubiących 

większe zagęszczenie na pokładzie i bogate życie towarzyskie, czartery przynoszą nawet więcej. 

To po prostu trochę inne żeglowanie. Mam nadzieję, że większość Polaków mimo wszystko wie, że 

inny, to nie oznacza gorszy. Na pewno wiedzą to żeglarze, przyzwyczajeni do wielobarwności świata. 

No… może nie wszyscy żeglarze. 

Ktoś – wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna – powie, że to On 

– inny – nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł – powie, że 

to Los… a więc ktoś tak skonstruował żeglarstwo. W wielości i różnorodności jedność. 

Dlatego wciąż cieszę się, że to możliwe. Możemy żeglować swobodnie, wybierając swój własny styl i 

sposób przeżywania, dostosowując do własnych potrzeb i możliwości. Coraz mniej ludzi pamięta, że 

to, co dziś oczywiste, pokoleniom Polaków nie było to dane. Młodsi mają prawo tego nie zrozumieć. 

Coś jak w dość starym kawale: Ojciec mówi córce – Wiesz, 15 lat temu w sklepach na półkach stal 

tylko ocet. – Jak to tatusiu, w całym >Tesco< tylko ocet??? To, że tego nie rozumieją, to sukces 

normalności i porażka edukacji historycznej. 

Dlatego cieszę się, że Janek Ludwig i Don Jorge przypomnieli prastary biuletyn JKM „Gryf” 

http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=3432&page=0 .Warto sobie powiększyć i poczytać. To były 

chwile szalonego entuzjazmu Polaków, w tym i żeglarzy. Działacze klubowi wracali do 

reaktywowanych jachtklubów, związkowi do reaktywowanego PZŻ, wszyscy, nie zawsze zgodnie ale 

pracowicie wybijali maleńki lufcik do wolnego świata. Dziś, ponad 60 lat później, wiele sformułowań 

będzie nas śmieszyć, innych nie zrozumiemy, jeszcze inne uznamy jako dowód zniewolenia umysłów – 

w żadnym z tym przypadków nie mamy racji. To tak, jakbyśmy się śmiali z zakopiańskich górali, że w 

połowie XIX wieku oświetlali swoje kurne (tzn. bez kominów) chałupy łuczywem. To było tak dawno i 

tak niedawno – sam znalem żonę górala, który w takich warunkach mieszkał w dzieciństwie! 

I tak od morza zawędrowaliśmy w góry. Zapewne to nie przypadek. Ciągle jeszcze łączy je nić 

przygody i romantyzmu, choć to dziś tak niemodne się do tego przyznawać. I tak pozostanie. 

28 listopada 2018  

http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=3432&page=0
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63 O SENTYMENTALNEJ ŁEBIE 

Dawno, dawno temu, w Łebie mieszkało siedmiu braci. Choć dobrzy żeglarze, nie skalali się nigdy 

pracą, żyli z rabowania statków, które ugrzęzły na przybrzeżnych mieliznach lub wręcz rozbiły się w 

sztormie o ląd. Całe dnie spędzali w gospodzie, pili, tabaczyli, grali w karty, nie raz komuś i w łeb dali 

albo dzéwczã zbałamucili. Wystarczyło jednak, by ktoś zawołał: „Okręt na sztrądzie!
30

”, a rzucali 

wszystko, by zająć się pirackim rzemiosłem. Któregoś razu ich łódź zatonęła w sztormie, Siedmiu 

zginęło i, nie wiadomo jakim sposobem ubłagało Św. Piotra, by ich wpuścił do nieba. Spokój długo nie 

potrwał, wnet zaczęli wëwòłëwac
31

, pić, kurzyć i hałasować. Niebianie szału dostawali, Św. Piotr rwał 

włosy z siwej brody, lecz na braci nie było sposobu. Któregoś dnia do bramy niebieskiej zapukał 

kolejny rozbitek, Św. Piotr uznał, że podobny do Łebian, więc odmówił mu wejścia. Gdy tamten 

dowiedział sie powodu, zawarli traktat: jeśli przybysz wyprowadzi Siedmiu Braci z Łeby, to sam 

będzie mógł wejść. Klucznik otworzył bramy niebieskie, a przybysz zawołał: „Heeej, okręt na 

sztrądzie! Siedmiu, jeden przez drugiego, rzuciło sie przez bramę i tak niebianie pozbyli się 

uciążliwych gości raz na zawsze. 

 

Ta historyjka, przytoczona za  książeczką "Legendy słowińskie" pod redakcją Gabrieli Włodarskiej, a 

opracowana chyba po raz pierwszy przez Franciszka Fenikowskiego, przychodzi mi na myśl, gdy 

zbliżam się do Łeby, obojętne z której strony. Wydmowe wybrzeże, bez wyraźnych znaków 

orientacyjnych, wzniesienia Stilo i Rowokołu, choć dość charakterystyczne, to wcale lub słabo 

widoczne przez większą część roku i doby. Wzdłuż wybrzeża potrójne pasmo rew, a więc i potrójne 

pasmo przyboju, uniemożliwiające bezpieczne sztrandowanie, lądowanie szalupą lub dotarcie wpław. 

Nic dziwnego, że na tym odcinku wybrzeża statki łatwo wpadały w kłopoty.  

Dziś mamy plottery i GPS-y, „za moich czasów” wystarczały latarnie, namiernik i ekierki, lecz 

wcześniej... wcześniej byle ognisko rozpalone na wydmie mogło wywieść niczego nie 

podejrzewających nawigatorów na manowce. Gdy zaczynałem pływać do Łeby wejście było zupełnie 

inne, niż dziś, krótsze, proste, absolutnie nieosłonięte od fali i prądu. Choć ujęte w betonowe 

falochrony, bardzo było podobne do pokazanego na zdjęciu wyżej stanu z 1905 roku. 

                                                 
30

 Sztrąd [kasz.] – brzeg, plaża 
31

 Wëwòłëwac [kasz.] – awanturować się 



171 

 

Łeba była portem w zasadzie wyłącznie rybackim. Trzeba było wejść, czasem whalsować, bo przecież 

silników nie było, długim kanałem, mijając łączkę, gdzie dziś znajduje się marina, przystań „białej 

floty” i statku ratowniczego, by znaleźć w końcu miejsce postoju miedzy żółtymi kutrami. Po drodze 

dodatkowa przyjemność, przymusowy postój na podwójną odprawę: <baczność!> Pana Bosmana Portu 

<spocznij!>, oraz WOP (komunistyczna Straż Graniczna). Listy załogi, pieczątki, sprawdzanie 

dokumentów i obowiązkowego wyposażenia, czasem rewizja... Uff! Wreszcie można było gdzieś się 

przytulić, najchętniej w bocznym basenie, na kanale Chełst, po lewej stronie, gdzie dziś stoją 

pasażerskie „wikingi”, „galeony” i kutry wędkarskie. 

 

Spotkała mnie tam drobna przygoda: kiedy po raz pierwszy wchodziłem do Łeby samodzielnie, 

skorzystałem z wolnego miejsca przy samym, dobrze znanym mi, nabrzeżu. Tuż przed dojściem do kei 

jacht się zatrzymał. Ki diabeł?! Mielizna? Tu? Już chciałem wrzucić wsteczny, gdy wachta dziobowa 

zawołała: „Wjechaliśmy w drzewo!”. Nie pomyślałem, że jak na Mazurach, trzeba patrzeć nie tylko 

przed siebie ale i do góry. Na szczęście wystarczyło tylko, aby załoga przeszła na burtę, żeby lekko 

przechylić jacht na zewnątrz  i, by sztag wyplątał się z konarów wielkiego drzewa. Można było 

zacumować bez strat. 
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Łeba była wtedy maleńkim, sennym także w sezonie, miasteczkiem. Za, drewnianym wówczas, 

mostem na rzece Łebie, którym dziś jedzie się do mariny, rozciągały się tereny wojskowe. Dla szarych 

żeglarzy, Łeba to był obszar po wschodniej stronie portu. Zaraz po wyjściu na główną ulicę, na mostek 

na kanale Chełst, można było pójść na lody do jedynej chyba w miasteczku kawiarni. Potem jeszcze 

kino albo spacer na plażę do „zamku”, czyli domu Funduszu Wczasów Pracowniczych „Neptun”, 

dawniejszego „Kurhausu”. Jego burzliwą (dosłownie) historię można przeczytać tutaj: 

https://historialeby.pl.tl/Dom-Kuracyjny.htm - łamy SSI są zbyt skromne bym, mógł ją tu opisać. 

Bardziej świadomi bywalcy Łeby wiedzieli jeszcze, dokąd pójść na wódkę i śledzia (w tej kolejności) 

ale ja śledzi nie lubię, więc... 

Postój w baseniku, obok zalet: bliskości centrum i wizytacji letniczek, miał też wady. Nie było żadnej 

toalety, a tym bardziej łazienki. Z racji lokalizacji nie było także w pobliżu krzaków. Trzeba było 

wytrzymać aż do otwarcia kawiarni, gdzie także można było przemyć oczy i ogolić się w umywalce z 

zimną wodą. Drugim sposobem było znaleźć otwartą toaletę na którymś z większych kutrów. Niestety 

łebskie „żółtki” na ogół takich nie posiadały, nie to co w Helu albo Władysławowie, gdzie 

stacjonowały stalowe B25S i B25SA. Można było przebiec przez miasteczku w zagajnik nad starym 

rozlewiskiem, gdzie dziś jest park miejski. Za to kupno świeżych ryb z kutra dla nawet średnio 

zmyślnego drugiego oficera nie stanowiło problemu. Gorzej było z rozliczeniem kasy przed 

armatorem, rozwiązaniem była nieformalna zrzutka załogi. 

Łeba miała swój specyficzny urok, jak to małe porty rybackie w tamtych czasach. Cicha i senna, pełna 

zapachu ryb, sieci i impregnowanego drewna. Nad ranem wypełniona dudnieniem wolnoobrotowych 

diesli wychodzących na połów kutrów. Dziś już tego niepowtarzalnego dźwięku nie można na ogół 

usłyszeć. Jedno- lub dwucylindrowy, często jeszcze przedwojenny silnik, wypuszczający z rury 

wydechowej kolejne, pojedyncze obłoczki dymu odszedł w przeszłość. Gdzieś niedawno w Internecie 

krążył filmik z kutrem zaopatrzonym w taki silnik, a komentatorzy usiłowali po obłoczkach policzyć 

ilość rozwijanych przez niego obrotów. W okresach ciszy, czyli właściwie całą dobę, krzyk mew nad 

portem, bliżej plaży grzmot morza. 

Ten, kto trafił do Łeby w zbyt późnej porze jesieni, mógł czasem ugrzęznąć do wiosny, słyszałem takie 

opowieści. Wyjście pod jesienno-sztormową falę, z ciasnego otwartego kanału i poprzez mielizny 

mogło graniczyć z samobójstwem. 

Tak to, jak w życiu plusy dodatnie mieszały się z plusami ujemnymi. Dziś, tamten obraz wydaje się po 

prostu niewyobrażalny. Mimo wad, romantyczny i pełen dobrych emocji. A dziś? Jarmark, tłum, 

komercja i hałas, hałas, wszechobecny hałas. NIE NARZEKAJMY JEDNAK. Świat jest, jaki jest. 

I tak wiosną zawitam do Łeby, choćby po to, by sprawdzić, czy w marinie odwieczny kundelek 

Bosman, nadal upomina się o rzucenie patyka. 

11 grudnia 2018 

PS. A już po napisaniu tego tekstu Łeba nabrała jeszcze więcej sentymentalnych barw... 

  

https://historialeby.pl.tl/Dom-Kuracyjny.htm
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64 O INSPIRACJI PSIĄ WACHTĄ 

Czasy dzielą się na „moje” i „nasze”. Moje, to te wspaniale związane z własnymi wspomnieniami, 

kiedy wszystko było dobre, dziewczyny piękne i mogliśmy wszystko, nawet jeśli to „wszystko” 

oznaczało: „tyle, na ile waaadza pozwoli”. Nasze, to dzisiejsze, gdy wszytko jest złe, nieudane, nie 

może się udać, rolnicy mają zawsze klęskę (urodzaju lub nieurodzaju), pogoda zawsze jest inna, niż w 

prognozie (której nie umiemy zrozumieć), no i oczywiście wszystko idzie ku gorszemu. 

Zawsze wyczekuję na kolejne „Psie wachty”. Oczywiście te w wykonaniu pisanym Gienka 

Ziółkowskiego, bo czytać Go lubię, a w nocy zawsze lubiłem spać, a na już pewno nie lubiłem zrywać 

się po krótkim wieczornym śnie na mokrego i zimnego „pieska”. 

Tym razem Eugeniusz Ziółkowski zachował się jak z przypowiastki Bralczyka. Świat ewoluuje. 

Cywilizacja ewoluuje. Technika ewoluuje. Tak, wiem, wielu z nas, z naszego pokolenia, różne 

zjawiska się nie podobają. Ba, mój młodszy ode mnie o 30 lat pierworodny za diabła nie chce się 

zgodzić z możliwością jeżdżenia autem z automatyczną skrzynią biegów, bo „się zanudzi na śmierć”. 

Jakby nie patrzeć, różnego rodzaju „inteligentne” samochody, maszyny i urządzenia będą się rozwijać, 

będą wypierać te „,mniej inteligentne”. Od tego nie uciekniemy, trzeba umieć to z pożytkiem 

wykorzystać. To samo będzie na morzu. A co będzie jeśli „haker zdobędzie kontrolę nad 

autonomicznym zbiornikowcem”? To samo, co wtedy, gdy banda piratów wchodzi z kałachami na taki 

sam tankowiec. Tyle, że wtedy niepotrzebnie narażone jest życie kilkunastu niewinnych ludzi, a cierpi 

tych ludzi dziesiątki lub setki. Tu ucierpi portfel armatora. 

 

Tak ma wyglądać pierwszy statek autonomiczny, który będzie od 2010 roku kursował między 

Norwegią i Szkocją 

Byłem wczoraj w moim mieście na spotkaniu z Lechem. Mówią do niego „Panie Prezydencie” ale ci, 

co zaczynali wspólną drogę w 1980 lub wcześniej już niekoniecznie. Leszek mówi trudno. Nie wiem 

jak byłoby z SI, ale potocznie rozumiani inteligenci nadal mają Go za półgłówka z pegeeru. 

Wystawiają tym świadectwo własnej inteligencji. Człowiek naprawdę inteligentny umie przetłumaczyć 

na inteligencki język tezy tego najwybitniejszego być może żyjącego Polaka (żeby nie było niejasności: 

pełnego wad i śmieszności wprost do szału mnie doprowadzających!). I oto właśnie Lech powiedział 

„Mamy samoloty, rakiety, telefony, komputery, roboty. To się nazywa globalizacja. Trzeba się tego 

nauczyć”. 
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Mniejsza z tym, czy to jest globalizacja, czy powody jej zaistnienia. Ważne jest: MUSIMY SIĘ TEGO 

NAUCZYĆ. To tak jak z energią jądrową: może być bombą albo elektrownią, zabójczym 

promieniowaniem albo lekiem. To tak jak z parowozem: mógł być zabójcą albo koniem pociągowym 

gospodarki. Ludzkość zawsze sobie musiała poradzić z wyzwaniami. I zawsze sobie radziła. 

Wyobraźcie sobie rezygnację z rozwoju technologii wszelkiej, techniki, biotechniki, łączności. 

Sięgnijcie do „prognoz” z lat 60-ych, gdy mówiono, że Ziemia może wyżywić najwyżej 4,5 miliarda 

ludzi, dziś widać już na horyzoncie miliardów 8 i problem głodu jest jakby mniejszy, niż wtedy. A 

„prognozy” z XIX wieku, że około 1920 ruch uliczny w Paryżu sparaliżują zwały końskiego łajna 

niemożliwe do usunięcia z ulic? 

Tak, Gienek ma rację: problem w tym, że trzeba umieć użyć czerwonego guzika. No cóż, zarówno 

wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej 

wiary, twierdzą, że człowiek posiada wolną wolę, świadomość. Owszem, są poddający się manipulacji, 

lecz kto im broni manipulacji się nie poddawać, więcej: samym manipulować? Wszak demokracja, to 

równe prawo manipulacji, jak twierdził pewien radny z mojego miasta. 

A więc mamy wolną wolę. Mamy świadomość. Mamy prawo decyzji. To ciągle od nas zależy. Czasem 

jest to „kwestia ceny”. Dziś na przykład niekorzystanie z Internetu albo choćby tylko z aplikacji 

smartfonowych, oznacza utrudnienie życia. Nie oznacza jednak jego uniemożliwienia. Owszem, 

Google, czy FB, czy inne globalne diabły analizują moje zachowania, po czym podsuwają, to co 

algorytm (ALGORYTM, czyli rodzaj Sztucznej Inteligencji) uzna za słuszne lub potrzebne dla mnie. 

Nadal ode mnie zależy, czy z tego skorzystam. Czy jeśli w roku 1962 jedyną dostępną dla mnie gazetą 

był partyjny „Głos Wybrzeża” i przybudówki, to znaczyło, że mam zostać pezetpeerowcem? 

Oczywiście, do szału doprowadza mnie, kiedy maszyna usiłuje być „mądrzejsza ode mnie”. Z reguły 

jednak bierze się to z błędu ludzkiego, jak z tym Citroenem, który w kilka tygodni po „zagazowaniu” 

stanął i obwieścił, że brak paliwa, mimo iż był pełny zbiornik gazu i dopiero rezerwa w benzynie. To 

nie elektronika była durna, to personel serwisu gazowego, który nie wprowadził w system informacji o 

drugim paliwie. 

Dlatego z radością używam „Szwagra”, czyli autopilota, bo nie jestem miłośnikiem tkwienia 

godzinami za sterem. Naprawdę umiem ustawić jacht we właściwym kierunku i zauważyć, jeśli 

Szwagier prowadzi mnie na manowce. Dlatego żałuję, że w mojej luksusowej KIA Vendze 

wprowadzono aktywny tempomat, asystenta pasa i asystenta parkowania rok, czy dwa później, niż 

mojego malucha kupiłem.  

Wydaje mi się, że zasygnalizowany przez Eugeniusza problem zacznie się pojawiać wtedy, gdy 

algorytmy będą nie tylko „uczące się” (to już jest) ale gdy Sztuczna Inteligencja zacznie CZUĆ, mieć 

emocje. Co prawda co jakiś czas media donoszą o próbach tworzenia takich maszyn, wciąż jednak są to 

tylko sztuczki matematyczne. Czy to możliwe? Od strony filozoficznej byłoby to zakwestionowanie 

fundamentów co najmniej kilku najważniejszych religii. Od strony praktycznej, możliwość stworzenia 

alternatywnej formy sztucznego życia, rasy być może silniejszej niż ludzka. Czy to realne? 

Na razie technika się rozwija, pesymiści mówią, że szklanka do połowy pusta, optymiści, że dopiero do 

połowy pełna. A co do seksu, Gienku, czy naprawdę ten biiip z komputera jest naszym największym w 

naszym wieku problemem? 

12 stycznia 2018 

PS1. Dziękuję prof. Jerzemu Bralczykowi za inspirację dla pierwszego akapitu. 

PS2. Dziś moja nawigacja w smartfonie zareagowała na próbę wpisania trasy podczas jazdy 

ostrzeżeniem. Stanąłem, zamiast sprawdzić, czy dałaby się pogwałcić. Może uratowałem własne lub 

czyjeś życie. A zawsze mogę użyć innej, mniej „inteligentnej”.  
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65 O TYM, ŻE STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE 
Narażę się wielu i to zapewne z wielu stron. Mnóstwo fajnych żeglarzy alergicznie reaguje na samo 

słowo „szanta”. Inni znowu, bez wyryczenia kilku najpopularniejszych utworów szantopolo, nie 

wyobrażają sobie żeglowania, a już na pewno nie żeglowania w tawernie lub przy ognisku. 

Mnie osobiście bardzo boli przekształcenie przez suwerena kilku naprawdę dobrych piosenek, takich 

jak „4 piwka”, czy „Keja” Poręby albo „Hiszpańskie Dziewczyny”, czy „Maui”, właśnie w owo 

szantopolo. Słowa innej tak niefajnie spopularyzowanej piosenki EKT Gdynia zacytuję jako swoiste 

motto: 

W ciszy, czy w czasie burzy, 

Trzeba przy pracy śpiewać, 

Bo kiedy śpiewu nie ma, 

Bo kiedy śpiewu nie ma, 

Neptun się będzie gniewać. 

Słowo kluczowe „praca”. Wszak „shanties”, to były pieśni pracy, mające wspomagać rytmem i 

entuzjazmem zbiorowy wysiłek wielu rąk przy obsłudze lin na wielkich żaglowcach. Na jachtach przy 

pracy raczej nie śpiewamy. Dlatego też wolę używać określenia „piosenka żeglarska”, której tylko 

jednym z rodzajów są adaptowane shanties. 

Na jachtach, spotykamy podśpiewywanie podczas portowych imprez, rzadziej podczas żeglugi. Sam 

lubię korzystać z sytuacji, kiedy jestem sam i mogę robić to nie doprowadszając niewinnych ludzi do 

szału. 

Piosenka żeglarska w Polsce zaczęła powstawać w pionierskim okresie naszego żeglowania. Nie znam 

żadnego przedwojennego śpiewnika, lecz w tradycji zachowało się co najmniej kilka udanych piosenek 

z tamtych czasów. Najpopularniejsza to „Pod żaglami Zawiszy”, napisana jako „Pod żaglami Grażyny” 

ale wśród hobbystów oraz w rodzinach o długiej tradycji żeglarskiej pamięta się i inne, kiedyś bardzo 

popularne. Może kiedyś o tym napiszę. 

W latach 60. zaczęły pojawiać się pierwsze śpiewniki żeglarskie, w latach 70. ruszył ruch szantowy, a 

masowość spowodowała to, co obserwujemy dziś. I to dobre, i to dużo gorsze. W tychże latach 6.0 

powstały pierwsze musicale o tematyce morskiej i część songów w nich zawartych przeszła także do 

kanonu piosenki żeglarskiej. I tu dochodzę do powodu, dla którego przyszedł mi na myśl ten tekst. 

Zaledwie tydzień temu chowaliśmy w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, człowieka, który parafrazując 

pewnego świetnego byłego ministra spraw zagranicznych, nie tylko nie był niski ale też nie był mały. 

Jego rodzina ma korzenie wileńskie, jak „cały Gdańsk” powojenny, miasto, które z Wolnego Miasta 

stało się miastem wolności ale kosztowało to jego doszczętne zburzenie i wymianę niemal całej 

ludności. 

Tak się złożyło, że w listopadzie wysłuchałem w Radio Gdańsk długiej i ciekawej rozmowy z aktorką 

Krystyną Łubieńską. Opowiedziała między innymi o swojej współpracy z poetą i autorem tekstów 

kabaretowych, reżyserem i dziennikarzem radiowym Konradem Łapinem. Kiedyś w jakiejś przerwie 

Łubieńska wspomniała mu, że pochodzi z Wilna. Było minęło, wiele lat potem zatelefonował Łapin: - 

„Paani Krystyno, mówiła pani, że jej rodzina pochodzi z Litwy, nie zdążyłem paani powiedzieć, że ja 

także. To ja, zanim umrę, napisałem wspomnienia o tamtych wileńskich czasach i chciałbym paani tę 

książkę podarować”. 

Stało się. Łubieńska czytała z przyjemnością odkrywając tam wspomnienia z opowieści rodziców, aż 

trafiła na moment gdzie Łapin opisuje swoją młodzieńczą miłość, zapewne z przed ponad 

siedemdziesięciu lat, z przełomu lat 20. i 30. i zrozumiała, że chodzi o jej rodzoną ciotkę. Poruszona 

serdecznymi opisami koloru jej sukienki, szczegółów spotkań, rozmów, zatelefonowała do Łapina i 

powiedziała mu co odkryła. 

- „A ona żyje?!” 

- „Żyje...” 
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- „Może mi pani dać jej numer telefonu?” 

- „Ale ona mieszka od lat w Stanach Zjednoczonych”. – podała jednak oczywiście numer – „Na pewno 

się ucieszy z pańskiego telefonu”. 

Kilka tygodni później dzwoni Łapin: 

- „Paani Krystyno chciałem paani baardzo podziękować za ten numer do cioci.” 

- „Dodzwonił się pan?” 

- „Paani Krystyno właśnie wróciłem ze Stanów!”. 

- „Ooo! I jak było?” 

- „Wspaniaale. Tylko moja żona była okropnie zazdrosna”. 

Anegdotka pyszna, szczególnie, gdy słuchać jej na żywo w radio, lecz co ma ona wspólnego z 

żeglarstwem? Okazuje się, że Konrad Łapin używał też pseudonimu Jacek Kasprowy i pod nim tworzył 

teksty musicali morskich, o których już wspominałem. Nie koniec na tym! Jacek Kasprowy jest 

autorem polskich słów pierwszych sześciu zwrotek szanty „Morskie opowieści”!  

Tych sześciu nie będę tu cytował, znają je najzagorzalsi przeciwnicy śpiewu na jachcie, ze 

szczególnym uwzględnieniem szantopolo. Zwrotek jednak powstało około pięciuset, nie wszystkie 

nadają się do wykonywania przed godziną 2200. Szczycę się tym, że posiadam jedną zwrotkę własną, 

która była relacją załogantki z czterodniowego pływania po Zatoce: 

Jest kapitan na Tequili, 

Zwany łysym Colonelem, 

Co gdy bierze kurs do Gdańska, 

To się wita z Helem. 

28 stycznia 2019 
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66 O TYM, ŻE HERBATA TO TRUCIZNA 
Od dziesiątków lat nie piję herbaty. Nie lubię. A poza tym mi szkodzi. 

„Odkryłem” to w prehistorycznych czasach, kiedy byłem podatny na chorobę morską i niemal każdy 

wielki rejs do Jastarni, czy Helu okazywał się „rejsem do Rygi”. Zdarzyło mi się dojechać do Helu w 

fazie pierwszych symptomów choroby, a więc dumny z siebie powędrowałem z załogą do restauracji, 

bodaj jedynej wówczas w tym mieście. Kapitan przed dalszym pływaniem pić piwa nie pozwalał, 

kolację mieliśmy zaplanowaną na jachcie, takich egzotycznych napoi,  jak cola w Polsce jeszcze nie 

znano. Skończyło się kawą („po turecku
32

”, w szklankach bez uszka i koszyczka) oraz herbatą. 

Wypiłem więc herbatę. Jeszcze zanim wyszliśmy na ulicę Waltera, dziś przywróconą do nazwy 

Wiejska, już poczułem się źle. Podróż do Rygi odbyłem po drodze do portu, a do Gdyni wróciłem 

przenicowany dokładnie. 

Dziś wiem, że tak działają na mnie garbniki zawarte w herbacie, szczególnie takiej zbyt długo 

parzonej. A działają niezależnie od miejsca i sytuacji, niekoniecznie wyłącznie na morzu. 

 

Szklanki w lokalu gastronomicznym 

Tak więc już grubo ponad czterdzieści lat nie piję herbaty. Wyjątek czynię dla słabej herbaty ze słuszną 

dawką rumu, traktowanej jako podgrzewacz ciała i ducha. Takie podgrzewanie się jednak nie jest 

możliwe ani konieczne na codzień, więc można powiedzieć, że herbaty nie pijam wcale. I tu rodzi się 

problem. Ogromna większość ludzi tego nie rozumie. Tłumaczenie każdemu z osobna i brnięcie 

gastronomiczno-medyczne rozważania, jest bez sensu. Uciążliwe, co gorsza naraża mnie na dyskusję w 

dziedzinie dla mnie absolutnie enigmatycznej. Do tego zwyczajnie wkurza i męczy. Polska to jeszcze 

wolny kraj, wolno mi pić lub nie pić tego co uważam za stosowne. Szczególnie, że dostępna jest kawa i 

mnóstwo innych napojów gorących i zimnych. 

                                                 
32

 W peerelu kawa ”po turecku” zwana plujką, to były zmielone, zazwyczaj dość grubo ziarna kawy zalane wrzątkiem w 

szklance, daj Boże, że wrzątek nie był „uże chałodnyj”, jak to mówi stary kawał. W mieszkaniach posiadano metalowe 

koszyczki z uszkiem, w które można było wstawić szklankę, a restauracjach i kawiarniach takie luksusy były nieznane. 
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Szklanki w saloniku 

Jak zrobić, „żeby się nie czepiali w nieskończoność”? Ukułem sobie powiedzenie: 

HERBATA TO TRUCIZNA 

Takie stwierdzenie kończy zazwyczaj sprawę. „Jak to trucizna?” – „No trucizna”. I tyle. 

Argument „i tyle” nie jest jednak wystarczający dla żeglarza. Wiadomo, ze żeglarze ludzie myślący i 

dociekliwi, nie dadzą się zbyć. Dlatego też przytoczę niezbity dowód na to, że herbata szkodzi. Szkodzi 

bezwzględnie, nawet jeszcze nie wypita! 

A było to tak. Wiele, wiele lat temu miałem pełnić rolę instruktora młodzieży w Gdyni. W tym celu 

miałem pod opieką „Nefryta” o harcerskiej nazwie „Alert”. Po szkole oraz w niedziele dzieciaki 

przychodziły, najczęściej dość nielicznie, popływać trochę po „oślej łączce”. Wrzesień, to dla studenta 

okres wakacji, więc czasu miałem dużo. Dysponowałem łódką, korzystając z tego wyskakiwałem 

popływać sobie trochę po Zatoce. Z rzadka była szansa namówienia na szkolne wagary jakiejś 

kursantki, a że to były czasy, kiedy Karta Bezpieczeństwa „Alerta” wymagała tylko jednego sternika 

jachtowego, więc wyskakiwałem sam. 

Któregoś mglistego dnia zaplanowałem dwa półwiatrowe odcinki: do mola w Sopocie i z powrotem. 

Postawiłem grota i genuę i ruszyłem wzdłuż redłowskiego klifu. Zawsze tak miałem, że śniadania 

jadłem późno, więc wydobyłem z plecaczka kanapki i postanowiłem zagotować wodę. Na herbatę, bo o 

kawie nie było co marzyć. Siedziałem sobie na prawoburtowej koi, wpatrując się w kuchenkę 

zawieszoną wraz z turystyczną butlą na kardanie na lewej, zawietrznej burcie. Czajnik pyrkotał, 

ustawiony samosterownie „Alert” sunął wolno, po niemal gładkiej wodzie z zawiązanym krawatem 

rumplem. Nagle poczułem, że jacht kładzie się na lewą burtę. Przechył rośnie i rośnie, czajnik spada na 

ściankę, chciałem go łapać ale było już za późno. Jacht leciał dalej, mechanicznie, zanim zdążyłem się 

zaprzeć o szafki nad kuchenką, zakręciłem kurek na kuchence. 

Swojej miny nie widziałem... musiała być dość głupia, szczególnie gdy udało mi się dostrzec w 

zejściówce zamiast nieba horyzont i statki na redzie, tyle że wzdłuż lewej jej framugi. Ile to trwało nie 

mam pojęcia. W końcu „Alert” zaczął się podnosić. Wypełzłem na pokład, jacht był już niemal 

wyprostowany, powierzchnia gładkiej wcześniej wody nieco zmarszczona. Zamiast trójki i to słabej, 

wiała może czwórka. Nie działo się nic! 
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„Nefryt” 

Zmieniłem na wszelki wypadek genuę na foka i popłynąłem dalej. No i tego dnia wody już nie 

gotowałem! 

I co to było??!! 

Odpowiedź jest jasna! 

Neptun, Eol albo obaj naraz chcieli mnie uchronić przed wypiciem herbaty. Mogłem się wszak zatruć. I 

„Alert” stałby się „Latającym Holendrem”... 

17 lutego 2019 
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67 O ZAKOŃCZENIU PRZERWY 

Zimowa przerwa w żeglowaniu kończy się. Zima emeryta była pełna wydarzeń, brakło nawet mocy 

przerobowych na pisanie tych felietoników. Teraz już całkiem czasu zabraknie, trzeba przygotować 

Piękną do wodowania, które w tym roku w Pucku wyznaczono wyjątkowo wcześnie. 

Ostatnie tygodnie upłynęły mi na promowaniu wznowionej książki. „Z goryczy soli moja radość”, dało 

mi to radość nie z soli, a ze spotkań wielu fajnych ludzi. Jeszcze opóźnione spotkanie promocyjne w 

krakowskim „Starym Porcie” i zapewne będę mógł się skoncentrować na czym innym, nie mniej 

przyjemnym. 

Tymczasem jednak pozostają pozimowe remanenty. Poza różnego rodzaju zebraniami, 

sprawozdaniami, internetowymi spotkaniami (potrójnie rozmnożony SIZ podczas targów w marcu) 

były właśnie targi i wystawy żeglarskie. Osobiście, jako maluczki armator małego i starego jachciku, 

nie wybrałem się na żadne wielkie europejskie salony. Dzięki uprzejmości organizatorów byłem w tym 

roku tylko na jednej imprezie, najbliższej mi geograficznie ale i sentymentalnie. Organizatorzy bardzo 

starają się nie odbiegać od głównych nurtów obserwowalnych w Europie, przy czym z oczywistych 

względów biznesowych muszą mieścić się w naszych realiach ekonomicznych. 

Rynek polski jest jaki jest. Ogromna większość nabywców jachtów kupuje stare łódki z krajów 

bogatszych, nasuwa się tu analogia z latami 90-ymi w dziedzinie motoryzacji. Równocześnie 

podlegamy światowemu trendowi, który żeglarza nie cieszy ale po prostu jest: MOTORÓWKI. Skutek 

można zobaczyć na kolażu zdjęć z wystawy. 

 

Kolaż własnych zdjęć smartfonem wykonany aplikacją Collagelt 
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Zabrakło na nim jeszcze stoiska „natychmiastowej depilacji” – tak było oblężone, że przez barierę 

damskich ruf – dość pękatych, jak te na współczesnych żaglówkach – obiektyw przebić się nie zdołał. 

Słyszę narzekanie żeglarzy na takie oblicze kolejnych targów. Mnie to nie dziwi, wszak lubimy 

zrzędzić. Szczególnie na cudzy koszt. Ale niestety sprawa jest jasna: w kraju wolności gospodarczej na 

wystawach i targach pokazuje się ten, kto widzi interes. Kupuje od niego też tylko ten, kto z kolei w 

tym ma interes. I taki drobiazg: pieniądze. 

Szaraczki, jak ja, chcieliby kupić TANIEJ akcesoria, sprzęt, może nawet jakiś ciuch albo załatwić sobie  

JESZCZE TANIEJ czarter w Chorwacji, na Mazurach albo Malediwach. Takie okazje bywają, lecz 

sprzedawcy interesy robią raczej w Internecie, a nie tu. 

Maniacy, jak ja, poszukują nowych i wspaniałych konstrukcji jachtów żaglowych. Do pooglądania! Z 

tego kontraktów nie ma. Nie na polskim rynku. A transport jachtu w jedną stronę ze stoczni na targi to 

dobre kilkanaście tysięcy złotych. Razy dwa. Plus stoisko, personel, materiały promocyjne. Po co? Dla 

pięćdziesięciu maniaków oraz kilkuset gapiów, którzy spędzają w hali targowej niehandlową niedzielę? 

W tej sytuacji podziwiam wystawców jachtów żaglowych. Ja bym odpuścił. 

Pozostają motorówki. Jeśli motorówki to coraz bardziej luksusowe. A jak kogoś stać na luksusową 

motorówkę, to „musi” pod nią zajechać Jaguarem albo Grand Cherokee. Jeśli trzyma ją w Monaco, to 

dolecieć ośmiomiejscowym odrzutowcem. Dziecko zapędzi do lekcji fortepianu, a sam z panienką 

pójdzie oglądać w ogrodowym basenie z jacuzzi film na wielkim telewizorze. Używając oczywiście 

prestiżowych okularów słonecznych, a panienka wcześniej poćwiczy uda na falującym trenażerze. To 

właśnie się sprzedaje. 

Gdyby nie obowiązek udokumentowania  dla Czytelników, minąłbym te atrakcje, no może poza 

fortepianami, a zamiast bezskutecznie poszukiwać żagli, skoncentrowałbym się na najważniejszym. 

TARGI TO LUDZIE, KTORYCH SPOTYKAMY. 

To jedna z niewielu okazji, by naraz spotkać i możnych świata przemysłu żeglarskiego i wielkich 

żeglarzy, i działaczy i dawno nie widzianych przyjaciół. To ich naprawdę największy walor targów! 

Zamiast więc zrzędzić na „motututki” i aeroplany bądźmy wdzięczni organizatorom. W niełatwych 

czasach robią, co mogą, a nam tworzą niepowtarzalną okazję do rozmów i wymiany doświadczeń, 

posłuchania wykładów i opowieści, snucia nowych projektów. I narzekania. 

Dziękuję Wam Organizatorzy! Dziękuję też Czytelnikom za cierpliwość przez kolejną zimę. 

Komplet tekstów z poprzednich pięciu zim, można bezpłatnie pobrać w pdf z mojej strony. 

Tymczasem przenieśmy nasze dusze utęsknione do tych pagórków fal siwych, do tych pędzli i 

wałków... wiosna w toku! 

No cóż, życzmy sobie, by w tym roku wiosna skończyła się przed majem. 

29 marca 2019 

Postarałem sie uniknąć lokowania w audycji czegokolwiek... 
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68  O TYM, ŻE NIC NIE JEST NA ZAWSZE 
Lato skończyło się 17 października o 1508. Wtedy to TEQUILA wylądowała bezpiecznie na zimowym 

łożu. Zanim do tego doszło było kilka przygód, silnik po raz pierwszy w tym sezonie powiedział 

„Basta!” i zaniemówił, potem mielizna na refulowanym właśnie torze z Kuźnicy, pomoc 

sympatycznego rybaka z tego portu, w międzyczasie okazało się, że jakiś geniusz musiał latem położyć 

coś ciężkiego na zmagazynowanym łożu, co zaowocowało pogięciem śrub rzymskich M20 i 

wykluczającym ustawienie jachtu zbliżeniem łap do siebie. Zanim jacht doszedł do Pucka, łoże udało 

się naprawić, potem już prace przy roztaklowaniu poszły błyskawicznie, no i... zima. 

 

Gdzie by się nie rozejrzeć, wszędzie te same smutne operacje, żagle idą w dół, jachty w górę, trwają 

prace porządkowe, planowanie remontów i udoskonaleń do wykonania przez zimę. Zaczął się też cykl 

imprez towarzyskich kończących sezon, SIZ-y, spotkania grup z forów żeglarskich, oficjalne 

uroczystości klubów i organizacji. Są też szczęściarze, którzy wciąż pływają, dla armatorów małych 

jachtów sezon definitywnie się jednak zakończył. 

A był to sezon piękny. Całkiem przyzwoite lato, sporo fajnych rejsów, były awarie, ba nawet tragedie, 

lecz ich ilość intuicyjnie wydaje nie przekraczać przeciętnej ostatnich lat, może być nawet nieco niższa. 

Oczywiście ideałem byłoby, gdyby nieszczęść unikać zawsze i w całości. To realne nie jest, morze 

zawsze pozostanie morzem. Warto jednak dbać o minimalizację ryzyka. Nie poprzez nakładanie 

biurokratycznych ograniczeń, nie poprzez urzędnicze kontrole i ingerencje, a przez samokształcenie, i 

propagowanie zdrowego rozsądku. Przydałoby sie też poprawienie zdolności naszych służb – te 

„nieśmiertelne” śmigłowce SAR! 

Zaczęła się więc zimowa pora i znów, by ją przetrwać, wracam do tych tekścików. Tym chętniej, że 

spotykałem się z  życzliwymi pytaniami Czytelników od ten powrót. To już będzie siódma taka zima! 

O moim osobistym sezonie tu nie napiszę, dostałem polecenie napisania odrębnej relacji, co już samo 

przez się jest trudne: w czteromiesięcznym rejsie NIC się nie działo. Napisanie dwóch relacji jest po 
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prostu niewykonalne. Na bieżąco pojawiały się w Internecie przede wszystkim informacje z 

odwiedzanych portów, do nich, kto chce, z łatwością dotrze. 

Są też i refleksje. Dla mnie było to sześćdziesięciolecie żeglowania w ogóle, pięćdziesięciolecie 

pierwszego rejsu pełnomorskiego i czterdziestolecie kapitaństwa. Kawał czasu, wiele radości, a i 

wydarzenia, które dla mnie pozostaną cierniem w sercu na zawsze. 

W tym roku osobiście poruszyły mnie kontrole przeprowadzane w morzu przez jednostki Straży 

Granicznej, z wejściem funkcjonariuszy na pokład. Osobiście zetknąłem się z tym dwukrotnie, wiem 

też i o innych przypadkach. 

Nie zamierzam rozpętywać tu dyskusji o celowości takiego działania, ani polemizować ze 

spodziewanym ich uzasadnieniem przez szefostwo służb. Do tego trzeba podkreślić, że sami 

funkcjonariusze byli uprzejmi, starali się, by cała procedura była możliwie nieuciążliwa, a do  burty 

TEQUILI podchodzili „miękkimi i lekkimi pływadłami”, nie zagrażającymi jachtowi. 

Przez trzydzieści lat żeglowania w czasach peerelu nie spotkałem się z tym osobiście ani razu!  Całe 

szczęście, bo w tamtych latach ówczesne WOP (Wojska Ochrony Pogranicza) nie dysponowały lekkim 

sprzętem, typu pontonów, czy RIB-ów, a podejście okrętu patrolowego na fali do burty jachtu musiało 

się zawsze skończyć źle. Dla jachtu! 

 

Patrolowiec przyjęty na stan przez Kaszubski Dywizjon WOP w 1959 roku 

Polskie okręty, przynajmniej za mojej pamięci, zachowywały się na ogół w sposób zgodny z 

elementarną dobrą praktyką morską. Zresztą każdy jacht wychodzący poza wody wewnętrzne, był 

szczegółowo kontrolowany przez uzbrojonych żołnierzy, podejście do GPK (Graniczny Punkt 

Kontrolny), było rutyną, co niekiedy bywało całkiem kłopotliwe. Szczególną złą sławą cieszył się GPK 

w Świnoujściu, gdzie keja była krótka i za wysoka dla jachtów, najeżona w sąsiedztwie kamieniami i 

sterczącymi prętami zbrojeniowymi, do tego na prądzie i zafalowaniu od pobliskiego wejścia do portu. 

Po mesach krążyły też opowieści o jednym z jachtów pod wojenną banderą (do dziś istniejącym, nie 

wymienię więc nazwy), którego wopowska załoga potrafiła sobie podejść w morzu do burty innego 

jachtu, przy czym „koledzy żeglarze”, ubrani po cywilnemu, za to podpici i wymachujący pistoletami, 

grozili jego załodze... właściwie nie wiadomo czym. 

Znacznie bardziej dramatyczne zdarzenia miewały miejsce z drugiej strony Wybrzeża. Rozgraniczenie 

na Zatoce Pomorskiej między „bratnimi” państwami przez cały okres komunizmu było nie do końca 

uzgodnione. A że najkrótsza droga ze Świnoujścia na zachód i północ prowadzi wzdłuż wybrzeża 

Rugii, to raz po raz zdarzało się, że gdzieś z pod Greiswalder Oie albo z Sassnitz, wypadał szary kształt 

okrętu Volksmarine. No i tu potrafiło się zdarzać różnie: od pokrzykiwania (tylko po niemiecku!) przez 
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megafon, po dochodzenie na fali do burty, a nawet przymusowe odholowanie do bazy. Osobiście 

bardzo pilnowałem, by do tego wybrzeża się po prostu nie zbliżać. 

Po zjednoczeniu Niemiec zrobiło się spokojnie, a po wejściu Polski do Strefy Schengen o służbach 

granicznych zaczęliśmy zapominać. No cóż, jak widać pochopnie. 

Pamiętajmy więc, że świat nie jest niezmienny i że postęp czasem bywa zatrzymywany. Chwilowo! 

29 października  2019 
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69  O PODMORSKIM PAROWOZIE 
„Listopad to niebezpieczna pora dla Polaków” Te słowa Czwartego Wieszcza nasuwają mi się na myśl 

rokrocznie. Oczywiście dziś to inne niebezpieczeństwa. Ciemności, deszcze, znikające liście, 

zakończony już (o jak dawno!) sezon żeglarski, to wystarczający powód do depresji. Seria świąt i 

rocznic nakłania do wspomnień, refleksji i zadumy. W sumie czas melancholii. Ostatnio też pewnego 

stresu powodowanego przez paradowanie po polskich miastach bandziorów „zamawiających po pięć 

piw naraz”. 

Jesienno-nostalgiczne wizyty nad Zatoką Pucką każą mi wspominać początki mojego żeglowania. 

Oczywiście każde z pierwszych pływań było swoistą, do dziś pamiętną, przygodą, poznawanie 

kolejnych portów szczególnie, trochę o tym już wspominałem we wcześniejszych odcinkach. 

Ostatnią chronologicznie z tych zatokowych wielkich przygód była Kuźnica. Przygoda była tym 

ciekawsza, że był to jedyny port zatokowy, gdzie po raz pierwszy wchodziłem samodzielnie, jako 

KAPITAN, a nie załoga. A żeby było ciekawiej, przechodziłem od Pucka na skróty Kuźnicką Jamą i do 

tego oczywiście bez żadnych pomocy nawigacyjnych. Na zdjęciach poniżej widać przejście, dziś 

zablokowane przez nowy falochron (obecnie droga na skróty prowadzi mniej więcej w jedną trzecią 

odległości pławy „KUŻ” od główek). Trzeba było żeglować z Pucka w kierunku „suchej rewy” i tuż 

przed mieliznami wejść w Kuźnicką Jamę, mając za rufą kępkę wielkich drzew (Beka) w ujściu Redy, 

a na kursie mniej więcej ostatnie domy od strony Chałup. 

 

Dziś 

Gdy odkrywałem dla siebie Kuźnicę była to mała rybacka wioseczka, wyróżniająca się strzelistą wieżą 

kościoła, a przystań to po prostu kilkadziesiąt metrów nieosłoniętego nabrzeża, do którego końcówki 

dało się podejść balastowym jachtem. Kilka otwartych łodzi z pykającymi wolnoobrotowymi dieslami, 

sklepik, restauracja „Dariusz”. Latem działała smażalnia ryb, prowadzona przez była więźniarkę 

Ravensbruck, Panią Halinę, zwaną przez niektórych Halą Rybną. Dla gdynian to takie specyficzne 

skojarzenie: w Gdyni jest słynna Hala Targowa, a obok niej część rybna, zwana Halą Rybną.  Tuż przy 

brzegu Zatoki linia kolejowa, jak dziś niemal na plaży i wąska szosa. Pusta, co dziś trudno sobie 

wyobrazić. 
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Do roku 2012 

Wiejski cmentarzyk zaraz za torami, można było poprzez niego przejść nad Wielkie Morze. Na 

nagrobkach kilka wciąż tych samych nazwisk. Zapach wędzarni. Cisza! 

Dziś Kuźnica jest niemal tak samo ruchliwa latem, jak inne miejscowości na Półwyspie, a port 

urządzony, nowoczesny i za ogół zatłoczony. Szkółki kejciarzy, wypożyczalnia sprzętu wodnego, kilka 

knajpek, ba, nawet bankomat. Nadal w Kuźnicy spotykam fajnych, życzliwych ludzi. Niestety, 

niektórzy odchodzą – w tym roku zniknął z krajobrazu Stasiu, zawsze siedział na ławeczce, każdego 

pozdrowił, do każdego zagadał... Jak w „Mistrzu” Skowrońskiego w pamiętnym spektaklu Teatru 

Telewizji z wielkim Januszem Warmińskim:  Ja żyję... JA ŻYJĘ! 

Cofamy się w czasie. Kilkaset lat temu Kuźnica leżała na wyspie! Stąd jej kaszubska nazwa: Kusfeld, 

co dosłownie znaczy „miejsce pocałunku”. W cieśninach oddzielających ją od sąsiedniego lądu 

„całowało się” Wielkie Morze z Małym Morzem. Prowadziło tamtędy przyjście z Pucka na Bałtyk. 

 

Wiek XVII 

Pod koniec I połowy XVII wieku, gdy Puck stał się bazą floty Władysława IV, założyciel mojego 

miasta, Jakub Wejher pobudował dwa, mające bronić dostępu do niego, forty: Władysławowo i 
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Kazimierzowo. Niestety, śmierć króla i katastrofa Rzeczypospolitej zapoczątkowana powstaniem 

Chmielnickiego, spowodowały, że i flota i szańce istniały tylko kilka lat. 

No i na koniec wyjaśnienie tytułu dzisiejszego tekstu. Otóż całkiem niedawno piasek odsłonił tuż przy 

brzegu zakopany parowóz! Tajemnica jego pojawienia się jest prosta. W końcówce wojny Niemcy 

uczynili z Helu ostatni bastion ucieczki przed nacierającym „Iwanem”. Aby opóźnić zdobycie Helu 

dokonali próby przerwania Półwyspu w najwęższym miejscu, na zachód od Kuźnicy. A dodatkowo 

postarali się umocnić to miejsce, aby utrudnić posuwanie sie wojska (dość skutecznie, o ile Wielka 

Wieś została zdobyta 13 marca, o tyle Wehrmacht trwał w Helu do 9 maja). Dla uniemożliwienia 

przejścia radzieckich żołnierzy wzdłuż plaż, z obu stron Półwyspu wprowadzono do wody szeregi 

parowozów, budując w tym celu prowizoryczne odgałęzienia torów. Po wojnie część parowozów 

wysadzono, część wydobyto i ponownie uruchomiono. Jeden pozostał, przykrył go piasek i odsłonił po 

pół wieku. 

 

Źródło: Muzeum Kolei Helskich (za Internetem) 

I tak to bywało... Zrobiło się cieplej? 

Żyjmy wiecznie! 

17 listopada 2019 
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70 O WYŻSZOŚCI TRADYCJI NAD TECHNOKRACJĄ 

Ktoś napisał niedawno o niechęci żeglarzy do realnego przyjęcia układu jednostek SI, z czego ma 

wynikać używanie wciąż „dziwnych” jednostek, jak węzły, stopnie Beauforta, czy rumby. Ma to 

wynikać z bezwładu lub lenistwa umysłowego albo ostatecznie z tradycji. 

Tak, układ SI jest prosty, oczywisty i spójny. No i do tego „obowiązujący”. Odstąpienie od jardów, 

funtów, galonów, czy łoszadinych sił ma, przynajmniej dla kontynentalnego Europejczyka, sens 

głęboki i praktyczny. Nikt dziś nie porównuje mocy silników ze zdolnością pociągową perszerona, nie 

mierzymy odległości długością przedramienia lub kciuka, nie używamy słupa rtęci w pomiarach 

ciśnienia, za to wielekroć musimy przeliczać różne wielkości, do niedawna czyniąc to w zasadzie w 

pamięci. 

Dziś każdy ma w smartfonie liczydło, a ponieważ nie pamiętamy przeliczników jednostek, to pytamy 

Wujka Gugla o pomoc, a tam gotowe kalkulatory. Ile to jest 2,8 funta na cal kwadratowy? Proszę 

bardzo: dwa kliki i już wiem: 196,0633 hPa. Kiedyś można było się zdrowo zagmatwać i łatwo 

pomylić w rachunkach. Konstrukcja jednostek układu SI łatwo kojarzy się też z formułami i wzorami 

znanymi ze szkolnej fizyki. Proste, oczywiste i funkcjonalne. Pod warunkiem, że ktoś chodził do 

niezdeformowanej szkoły! 

 

Taki komputer pracował jeszcze jak zaczynałem pracę zawodową za „późnego Gierka” 

To wszystko prawda ale czy zawsze? Czy zarzut lenistwa i siły nawyku oraz wrogości do nowości (co 

to za nowość, co ma niemal 60 lat, a źródła jeszcze w XIX wieku?) jest słuszny. Twierdzę, że nie, 

absolutnie niesłuszny. Postawić go może albo nie-człowiek morza albo prześmiewca. 

Weźmy oto na warsztat kilka przykładów. 

Mila morska, czy kilometr? 

Na lądzie sprawa jasna: kilometr. Powierzchnia objęta jedną mapą komunikacyjną jest umiarkowanej 

wielkości, nie jest konieczne poprawne odwzorowanie kątów, skala i pomiar odległości w kilometrach 

nie powodują problemu. Na mapie morskiej niezbędna jest wierność kątów. Powoduje to stosowanie 

tzw. siatki Merkatora, gdzie mapa jest rozciągnięta tym bardziej, im bliżej biegunów sięga. Oznacza to, 

że ta sama odległość w naturze, na mapie ma różną długość odcinka, zależnie od szerokości 

geograficznej. Tak, przecież każdego z nas w podstawach nawigacji terrestrycznej uczono, że 

odległości mierzymy, nie z jakiejś linijki ze skalą na dole mapy, a z podziałki w stopniach, minutach i 

sekundach szerokości geograficznej na jej pionowej krawędzi. 
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Cóż to znaczy? Ano to, że mamy obwód około 40 tysięcy kilometrów podzielony na 360 x 60 = 21100 

minut, więc jedna minuta kątowa ma długość łuku na południku około 1852 metry. Tak powstała mila 

morska. Mila morska rodziła się stopniowo, można uznać, że zasadę  oparcia się o linie szerokości 

geograficznej zaproponował w XVII wieku angielski matematyk Edmund Gunter. Długość mili nieco 

była zmieniana, zależnie od modeli przybliżenia kształtu Ziemi w kartografii, lecz nie miało to 

praktycznego znaczenia dla nawigatorów. 

 

NIE MIERZYMY U DOŁU! - źródło: Navipedia 

Z pomiaru odległości wprost wynika pomiar prędkości. Jedna mila morska na godzinę została nazwana 

krotko węzłem, knot (nie węzłem na godzinę, jak często piszą tzw. dziennikarze). Nazwa znów 

tradycyjna, wynikła ze stosowanego kiedyś przyrządu pomiarowego - liny z węzłami, które liczono w 

palcach w czasie przesypania się jednej klepsydry mierzącej czas. 

Nasuwa się tu małe wspomnienie osobiste: dawno temu miałem okazję pływać na pięknym szkunerze o 

szpetnej nazwie „Janek Krasicki”. Na poręczy drewnianego nadburcia, na dziobie i rufie były nabite 

mosiężne blaszki. Dzieliła je odległość dokładnie 30 m. Pomiar prędkości polegał na wyrzuceniu 

czegoś za burtę i zmierzeniu czasu, w jakim „śmieć” minął obie blaszki. A potem już prosto – 60 

dzielone przez czas w sekundach dawało prędkość w węzłach. Czemu tak? Odsyłam do kursu podstaw 

nawigacji. 

Przy współczesnej nawigacji elektronicznej, opartej o system satelitarny, podający lokalizację z 

dokładnością już nawet do centymetrów, te praktyczne walory mili tracą sens. Mapy elektroniczne 

można konfigurować tak, by mierzyły odległości, a co za tym i prędkości statku, w jednostkach SI. 

Czemu tego nie robimy na morzu? Bo wciąż mapa papierowa istnieje, wciąż tradycyjna nawigacja 

istnieje. To nie tylko siła nawyku! 

Rumby, czy stopnie? 

Rumb to wycinek 1/32 koła. Stopień to 1/360. Każdy łatwo zauważy, że kąt jednego, lub dwóch stopni, 

dla nieuzbrojonego oka niewiele różni się od np. kąta trzech stopni. Precyzyjne co do stopnia 

wykonanie przyrządów, lub wyskalowanie i opisanie tarczy kompasu kilka setek lat temu mogło być 

pewną trudnością. Dodajmy do tego sprawę fundamentalną: osiągalną dokładność pomiaru kierunków, 

w tym kierunku realnego ruchu statku względem dna i osiągalną dokładność sterowania. Zaletą 

podziału na rumby była jeszcze prostota: dzielenie kolejnych kątów po prostu na pół. Dzisiejsza 
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nawigacja elektroniczna może już mieć dokładność porównywalną z jednym stopniem, więc ten aspekt 

praktyczny zniknął. Znikły też z nawigacji rumby. Lecz nie do końca znikły one z żeglugi. Wszak 

bezsensowne byłoby podawanie kierunku wiatru lub prądu z dokładnością co do stopnia. Wiatr nadal 

więc mamy północno-zachodni do zachodniego, a nie 315 do 270 stopni! 

 

Nawiasem mówiąc, szczególnie na małym jachcie, sternik prowadzący jacht według kompasu 

magnetycznego, nigdy nie jest w stanie utrzymać kursu z dokładnością do pojedynczych stopni, zresztą 

wyliczenie potrzebnego kursu kompasowego odbywa sie z dużym przybliżeniem. Realnie więc 

doświadczony sternik wybiera sobie na tarczy kompasu rumb i według niego steruje. 

Stopnie Beauforta, czy co? 

Pomiar „siły” wiatru, to dziś pomiar jego prędkości. Jeśli tak to pomiar w kilometrach na godzinę, 

metrach na sekundę albo węzłach jest naturalny. Mój wiatromierz, ten skoszony z masztu przez 

kolejarzy w Wolinie, skalowałem w węzłach. Ta sama jednostka, co przy pomiarze prędkości własnej, 

dobrze korelowała się z całością danych liczbowych, jakimi dysponowałem. Zresztą urządzenie 

elektroniczne łatwo jest ustawić w dowolnych wybranych jednostkach. Warto to skorelować z 

jednostkami ustawionymi w używanych aplikacjach meteorologicznych. 

Konia z rzędem jednak temu, co wystawi twarz na wiatr i powie: „wieje 15 węzłów”. Powie, że „mamy 

solidną czwórkę”. I nie będzie mu chodziło o miły wielu męskim oczom rozmiar pewnych damskich 

atrybutów, a o siłę wiatru. 

Tu znów musimy cofnąć się w historię. Na pewnym etapie rozwoju żeglugi ludzie odczuli potrzebę 

określania w sposób umożliwiający wzajemne porozumiewanie się SIŁY, z jaką oddziaływa wiatr na 

statek. Było to szczególnie istotne w najpotężniejszej flocie wojennej świata i nie przypadkiem to 

brytyjski oficer Francis Beaufort zaproponował na początku XIX wieku skalę, nazwaną potem od jego 

nazwiska. 

Z racji nieistnienia wówczas urządzeń pomiarowych i ze względów praktycznych, opisał spodziewane 

lub niezbędne zachowanie żaglowców w każdych warunkach, tworząc 13-stopniową  skalę, poczynając 

od 0 – cisza, żaglowce nie słuchają steru, aż po 12 – huragan, pył wodny ogranicza widzialność, żaden 

żagiel nie utrzymuje się na drzewcach. 
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Łatwo zauważycie, że wartości prędkości przypisane skali siły wiatru nie zmieniają się liniowo. 

Wynika to wprost ze zdolności percepcji organizmu człowieka, no i z niezbędnych zachowań 

liniowców z początków XIX wieku. Na przykład przy szóstce zwijano bombramsle, przy siódemce - 

bramsle, a przy ósemce - marsle górne. Pozwolę sobie nie wyjaśniać, co znaczą te terminy, to temat na 

zupełnie inną okazję, zresztą ludzie z dawnej szkoły i prawdziwi hobbyści wiedzą to doskonale. 

Tak to udowodniłem wszystkim i sobie, że tytuł tego felietoniku jest jak najbardziej przewrotny. Chyba 

Don Jorge posiada zdolność zarażania... 

Tak, czy owak: nie ma sprzeczności między tradycją i technokracją. Na morzu często tradycja jest jak 

najbardziej technokratyczna. A już na pewno pragmatyczna. 

Tak jak noszenie kamizelek i przypinanie się do jachtu! 

27 listopada 2019 
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TEKST 70 WZBUDZIŁ POLEMIKĘ, OTO ONA ZAPISANA DLA PAMIĘCI: 

PIERWSZY KOMENTARZ WOJTKA 

Andrzej napisał o "logu burtowym" na Janku Krasickim, że "były nabite mosiężne blaszki. Dzieliła je 

odległość dokładnie 30 m."  Nie odezwał bym się, gdyby nie użyte słowo "dokładnie". Jakbym ja 

nabijał owe blaszki - odległość je dzieląca wynosiłaby raczej około 31 metrów, a DOKŁADNIE 30,867 

m. Dlaczego tyle? Bo mila morska - jak słusznie zauważa Colonel - ma 1852 m, a nie 1800 m, a 1852 / 

60 = 30,8(6). I tej długości linkę przygotowywałem dla "logu butelkowego" (wypełniona odą butelka 

na lince). 

Błąd generowany przez złe rozmieszczenie znaczników to wprawdzie niecałe - 3%, ale 

wyeliminowanie każdego błędu wydaje się cenne (bo dochodziły jeszcze błędy paralaksy i pomiaru 

czasu). Co ciekawe w przypadku Krasickiego mniejszym błędem obarczone byłoby mierzenie na 

dystansie długości całkowitej kadłuba (31,3 m) - bo niecałe + 1,5%. Sądzę że blaszki były jednak w 

dobrej odległości, a legenda mówiła o 30 m, i tę wiedzę pamiętają żeglarze? A może nabijający blaszki 

nie wiedział co czyni? :-) 

Wojtek 

KONTRA - DLA PRZYJACIÓŁ - APTEKARZY 

Tak, pamiętam na pamięć przelicznik 0,514! 

Ale proszę mi znaleźć kogoś, kto stosuje go przy logu burtowym! Ten kogo znajdziecie będzie 

NIEBEZPIECZNYM nawigatorem. Nie wiem, czy blaszki były w odstępie 30, czy 30,5 albo inaczej 

metrów. Wiem, że dzieliliśmy 60 przez czas. Oszacuj Wojtku ów błąd pomiaru czasu i para coś tam 

tego! A jeszcze powiedz, jak zapewnić, że prędkość chwilowa w momencie pomiaru jest akurat średnia 

dla okresu godziny, któremu ten pomiar przypiszemy! 

A co do liczydła... Ja od 1973 posługiwałem się bardzo precyzyjnym suwakiem oraz kalkulatorkiem 

czterodziałaniowym, gdy w 1976 podjąłem pracę w stoczni, to liczydła (wyślizgane!) jeszcze były w 

użyciu, a ja wtedy już miałem kalkulator "z funkcjami". Prywatny... ale wspierałem Ojczyznę Ludową 

czynem.  A co? "Cała Polska z nas się śmieje...!!!" 

I to by było na tyle! 

Colonel 

REKONTRA WOJTKA 

Andrzeju - będę bronił swej "aptekarskości"... :-) 

Primo: przypominam, że gdyby nie użyte przez Ciebie "dokładnie" nie zabrałbym w dyskusji głosu! 

I ja pamiętam, że wśród pytań na "rozbójnika" były i te o "tercję południkową"...  

Oczywiście do przeliczenia prędkości z węzłów na m/s wygodnie jest stosować przelicznik "dzielone 

na pół".  Jednak do konstruowania przyrządu pomiarowego, mającego służyć latami (a więc do 

wykonania tysięcy pomiarów) odrobinę większa staranność wydaje się uzasadniona. A takim 

przyrządem była wycechowana na kadłubie Krasickiego odległość.  

Przeliczając cale na cm, możemy przyjąć, że mieści się ich w calu 2 i pół - bo łatwiej to w głowie 

porachować. Jednak chyba nie zaakceptowałbyś calówki sporządzonej w ten sposób (a błąd to tylko 

1,6%)? Do niektórych obliczeń można przyjąć że godzina ma 3500 sekund (bo to okrąglejsza liczba). 

Gdybyś jednak dostał stoper sporządzony wg tego przelicznika - zapewne byś protestował? A błąd tu 

wynosi mniej niż 3%... 

Stosowanie pewnych uproszczeń w każdej dziedzinie przynosi korzyści, jednak bezrefleksyjne ich 

używanie - już nie zawsze. Świadomość istnienia błędu i jego wielkości oraz umiejętność 

wyprowadzenia dokładnej wartości - to coś co odróżnia mistrza od czeladnika czy - jak kto woli - 

artystę od rzemieślnika. 
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Istnienie innych błędów (o których pisałem i które podałeś) niekoniecznie usprawiedliwia 

dopuszczanie kolejnych. Prawa Murphy'ego spowodują nieubłaganie, że błędy się zsumują, zamiast 

znieść...  Jakbyśmy te "trochę niedokładne" 30 metrów odmierzyli "trochę niedokładną" calówką a czas 

mierzyli "trochę niedokładnym" stoperem... różnice dojdą do 0,5 węzła. Niby niewiele... ale w dobie 

(dla ułatwienia dwudziestopięciogodzinnej :-))... 

Akurat w przypadku Krasickiego (długość kadłuba 31,3 m) moim zdaniem głupotą byłoby poświęcanie 

czasu i energii (oraz niełatwo wtedy dostępnego mosiądzu) na sporządzenie logu burtowego z cechami 

w odległości 30,0 m. Bo, bez przytwierdzania nijakich blaszek, sam jego kadłub zapewniał większą 

dokładność, więc blaszki tylko "zepsuły(by)" ów naturalny log... 

pozdrawiam Cię serdecznie - Wojtek 

PS  Spróbuję zasłużyć na miano "aptekarza": 

Warto też wiedzieć, że 1852 metry to Międzynarodowa Mila Morska. 

„Mila morska" bez przymiotnika to długość liniowa 1 minuty łuku przekroju południkowego elipsoidy 

ziemskiej na danej szerokości geograficznej (Ziemia nie jest kulą jak wiemy). Więc długość mili 

morskiej jest... zmienna wraz z szerokością i różna dla różnych elipsoid odniesienia. Dla elipsoidy 

WGS-84 (najpopularniejsza obecnie) długość mili morskiej wynosi od 1842,9 (biegun)  do 1861,6 

(równik). Więc błąd wynikający ze stosowania uśrednionej 1852-metrowej mili morskiej - wyniesie 

maksymalnie 0,5%. 

JESZCZE COŚ O SKALI BEAUFORTA. KOLEGA KAPITAN WOJCIECH "STARA ZIENTARA" 

ZIENTARA OPUBLIKOWAŁ NA FB TAKĄ TABELKĘ - ILUSTRACJĘ DO SKALOWANIA 

WEDŁUG ZACHOWANIA OKRĘTU LINIOWEGO W CZASÓW BEAUFORTA. 

 

  

http://armator-i-skipper.pl/2019/12/03/jeszcze-raz-do-zimowa-pora-70/zp71-b/
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71 COLONEL MIĘDZY SYBERIĄ, A DYPKĄ 
Po krótkiej przerwie wróćmy do Kuźnicy. Miejscowość od strony cypla wydaje się kończyć 

„Czerwoną Oberżą” i budynkiem informacji turystycznej z kafejką internetową, który grał rolę 

komisariatu Policji w serialu z 2014 roku „Zbrodnia”. 

Tymczasem kilkusetmetrowy spacer na wschód doprowadza nas do... Syberii. Tak nazywa się 

niewielkie satelitarne osiedle Kuźnicy. Skąd ta nazwa, nie wiem. Jest teoria, że przez dziesięciolecia 

mieszkały tam na pustkowiu tylko trzy rodziny, inna głosi, że to tak daleko na wschód, a jeszcze inna, 

że jest tam chłodniejszy mikroklimat. Osiedle to „ulicówka” wzdłuż równoległej do szosy wąziutkiej 

uliczki Morskiej, domy wyłącznie mieszkalne, nastawione na letników. 

 

Dziś 

Tuż przed Syberią pochowano w 1945 żołnierzy Wehrmachtu, miejsce pochówku rozmył wielki sztorm 

w latach osiemdziesiątych, resztki cmentarza ekshumowano. Na samym wjeździe w osiedle stoi 

kapliczka Św. Barbary w formie połówki rybackiej lodzi. W tym miejscu stał kiedyś sezonowy kiosk 

spożywczy. Dokładnie 20 lat temu rozbił się w tym miejscu myśliwiec Mig21bis (pilot na szczęście się 

katapultował, jeszcze większe szczęście, że samolot skosił tylko anteny telewizyjne z dachów, a kiosk 

jesienią był nieczynny i pusty). 

 

Dwadzieścia lat temu – za augustyna.pl 
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Mniej więcej na wysokości Syberii stoi pława „KUZ” - podejściowa do Kuźnicy, jeśli płyniemy do niej 

od strony Rewy po zewnętrznej stronie pasa mielizn, to sterujemy na skrajne domy osiedla. 

No właśnie: mielizny. Miejsce jedyne takie w Polsce. Pas płycizn, osuchów lub wręcz piaszczystych 

wysepek ciągnie się w poprzek Zatoki, celując prosto w końcówkę rewskiego Szperku. 

 

Ryf Mew i lokalizacja wraku okrętu podwodnego 

Pas ten ukształtowały przez stulecia prądy morskie, przypomnijmy, iż przed kilku wiekami Mierzeja 

Helska była ciągiem wysepek. Swoje robiła też uchodząca nieopodal Reda. W sposób naturalny istniały 

tylko dwa nieco głębsze miejsca: tuż przy dzisiejszej Mierzei i pod przeciwnym brzegiem. To pierwsze 

zostało zasypane przy budowie portu w Kuźnicy, o tym drugim za chwilę. 

Tymczasem jesteśmy na mieliznach. Polska nazwa obowiązująca od lat 50-ych to Rybitwia Mielizna, 

wcześniej używana była nazwa Ryf Mew – zapewne prosta kalka językowa z niemieckiego Möwen Riff. 

Lokalnie mówi się po prostu Sucha Rewa. Może warto przypomnieć, że (zazwyczaj trzy) pasy mielizn 

rozciągających się wzdłuż wybrzeża Kaszubi nazywają rėwami, tu mamy do czynienia z mieliznami i z 

ciągiem osuchów i piaskowych wysepek. 

Sucha Rewa jest przede wszystkim przeszkodą dla żeglugi. Jest też granicą Nadmorskiego Parku 

Krajobrazowego i siedliskiem tysięcy ptaków wodnych. Warto czasem w ciszy przyjrzeć się 

formującym sie kluczom, całej skomplikowanej organizacji stad. Niestety, ludzie nie dają im spokoju. 

W okresie międzywojennym potrafiono rzekomo lądować tam łodziami i organizować potańcówki na 

zaimprowizowanej podłodze, od roku 1940 przez pół wieku był na Suchej Rewie poligon, a bieżącym 

stuleciu tłumek niby-bohaterów rok rocznie rozdeptuje ją w tzw. Marszu Śledzia. 

Poligon artyleryjski urządzili Niemcy, topiąc tam kilka kryp i barek, potem korzystała z niego ludowa 

marynarka, zwiększając liczbę wraków do jedenastu. Temu właśnie zawdzięczamy najbardziej znany 

wrak: okrętu podwodnego „Kujawiak”, radzieckiego typu „Malutka”, zatopionego po wycofaniu ze 

służby w 1966 roku. Wrak jest powszechnie znany, bo posiada konkretne imię, a ponadto kiosk, a 

czasem kadłub, wystaje nad wodę. Bywa, że niektórzy „fachowcy” wmawiają naiwnym, że to wrak U-

boota. 
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Niestety odległość i warunki oświetlenia nie pozwoliły na lepsze ujęcie, a i tak balast ocierał o dno 

 

Za Pomorskim Forum Eksploracyjnym 

Na poligonie z pewnością ciągle leżą niewybuchy pocisków i bomb lotniczych. A mi przypomina się 

wakacyjne rodzinne wyjście na plażę w gdyńskich Babich Dołach, gdzieś we wczesnych latach 60. 

Pływaliśmy wtedy łodzią klasy „BM” dookoła ruin torpedowni i mogliśmy obserwować ćwiczenia 

napowietrznych obrońców państwa ludu pracującego miast i wsi. Najpierw gdzieś nad nami po prawej 

pojawiał się srebrzysty samolot odrzutowy, sądzę że był to Lim5 – licencyjna wersja radzieckiego 

Miga17. Zataczał łuk gdzieś nad Półwyspem od strony Juraty, nadlatywał na Ryf Mew, nurkował... było 

słychać BUM, a samolot podchodził do lądowania po naszej lewej stronie. I tak cały dzień w koło. 

Obiecałem napisać o drugim naturalnym przegłębieniu. Od zawsze było ono w rejonie, który dziś 

nazywamy wsią Rewa. (Tam także przed wiekami nie było jednolitego stałego lądu, tylko szereg strug, 

bagienek, kęp i wysepek, stąd i nazwa wsi: Mosty i zmeliorowanych dziś łęgów wzdłuż Redy: 

Mostowe lub Moście Błota). To przejście Kaszubi nazywali Dypka (tak było i na polskiej mapie sprzed 

wojny) lub Depka. Usankcjonowali to nawet Niemcy, którzy zresztą pogłębili to przejście na początku 
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XX wieku poprawiając sobie przejście do Pucka – na niemieckich mapach tor nazywał się Depke. 

Niestety, dla partyjnych kartografów w peerelu kaszubska nazwa okazała się nie do przyjęcia i tor do 

dziś nosi nazwę Głębinka. Tak to totalitaryzmy boją się regionalizmu, samorządności i „muszą” 

poprawiać historię. 

Tor wodny Głębinki rozpoczyna się pławą bezpiecznej wody zwaną „GŁ”. Kiedyś była to pława 

dzwoniąca – kto pamięta takie coś? Dziś nowoczesna, zaopatrzona w zasilane słonecznie białe światło 

błyskowe o okresie 10 sekund. Dalej w dawnych latach było kilka par bojek, z których dziś pozostała 

lewostronna pława „2” oraz para „1” i „4”, która czasem nazywamy „bramką”. Kiedyś do bramki od 

strony Rzucewa podprowadzał klasyczny, złożony z dwóch staw nabieżnik „Rewa”, i w bramkę 

wchodziło się na skrzyżowaniu z nabieżnikiem „Beka”. Dziś „Rewa” to mała wieżyczka z sektorowym 

światłem prowadzącym, a „Beki” nie ma wcale. 

Podejście od strony otwartej Zatoki to osobny poemat. Właściwie dramat. Trudno zliczyć jachty, które 

z różnych przyczyn usiłowały obejść Dypke „od tyłu”. Kończy się to zawsze bezapelacyjnym 

utknięciem, ponieważ dno w rejonie Rewy podnosi się łagodnie, a fala bywa spora, to jacht po krótkim 

czasie od chwili, gdy dotknie dna, leży daleko na płyciźnie, na burcie i w sytuacji beznadziejnej. 

Wobec jednego z kolegów, nie raz ściąganego tam z mielizny, ukuto powiedzenie, że trzeba postawić 

mu tabliczkę ze strzałką i napisem: „DO PUCKA W PRAWO!” 

 

„Rewa” 

No i dobrnęliśmy do stałego lądu. Kontynuacja bariery, piaszczysty półwysepek zwany Szperkiem albo 

Szpyrkiem prowadzi nas do wsi Rewa. Szczególnie podchodząc do Głębinki z wnętrza Zatoki można 

mieć niesamowite wrażenie: tłumu chodzących po wodzie ludzi. Ląd jest tak niziutki, że już z niedużej 

odległości jest po prostu niewidoczny. U nasady Szperku stoi stalowy krzyż pamięci ludzi morza, a 

dalej Aleja Zasłużonych Ludzi Morza, gdzie swoje róże kompasowe mają i żeglarze, w tym, tak! - 

także Teresa Remiszewska. Niestety, zanurzenie powyżej 1,20 m wyłącza wizytę w Rewie.  

Lubię pływać wzdłuż tej linii, blisko, bliziutko Ryfu Mew, po jego obu stronach. „Wszystko można byle 

z wolna i ostrożna”. 

Byle do lata! 

2 grudnia  2019 
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72 PRZECIWSTAWNYCH STRONACH MISJI DON JORGE 

Wrodzone lenistwo podsunęło mi pomysł. Dlaczego mam się męczyć, pisać sam mój tekst, jeśli mogę 

podeprzeć się czyjąś pracą? Postanowiłem tak uczynić, a kogo wykorzystać, jeśli nie Autorytet? 

Sięgnąłem do świeżo czytanych „Biegunów” Olgi Tokarczuk. Jej pisarstwo jest niełatwe, przez „Księgi 

Jakubowe” brnę i nie wiem, czy przebrnę, ale akurat „Bieguni” to rzecz czytająca się wdzięcznie, a do 

tego przynosząca wiele skojarzeń żeglarzowi. 

Samo słowo bieguni, ma dwa znaczenia. Pierwotnie był to pewien odłam staroobrzędowców - 

prawosławnych, którzy nie pogodzili się z XVI-wieczną narzuconą przez carat reformą liturgii. 

Szerzej: są to ludzie, czy grupy różnych wyznań, wierzący, iż tylko ciągły ruch, podróż, może uchronić 

ich przed Antychrystem, lub inaczej: przed złem tego świata. 

Żeglując po świecie, szczególnie łatwo spotyka się obieżyświatów, ptaki oceanów, wędrujących bez 

końca, czasem bez początku. W ciągłej podróży, w ciągłym ruchu, nie zakorzeniający się nigdzie na 

dłużej – dla większości ludzi punkt odniesienia marzeń, których nawet nie spróbują zrealizować. 

Namiastką może być, o ile zdrowie pozwoli, emeryckie żeglowanie swobodne, tygodnie w roku, 

czasem miesiące, po których wraca się do codzienności. Jacht otulony na zimę, kapcie, nie,... nie 

telewizor – to byłoby nie do zniesienia. Można pisać, można planować, można czekać... 

 

Zima, zima 

Tak sobie podczytując dzieło Noblistki, zatrzymałem się na jednym fragmencie: 

„Opisywanie jest jak używanie – niszczy; ścierają się kolory, kanty tracą ostrość, w końcu to, co 

opisane, zaczyna blaknąć, zanikać. Dotyczy to zwłaszcza miejsc. Ogromnych spustoszeń dokonała 

literatura przewodnikowa, to była inwazje, epidemia. Bedekery zniszczyły większą część planety na 

zawsze; wydane w milionach egzemplarzy, w wielu językach, osłabiły miejsca, przyszpiliły je, nazwały i 

zatarły kontury. 

I ja w swojej młodzieńczej naiwności brałam się do opisywania miejsc. Kiedy potem do nich wracałam, 

kiedy usiłowałam wziąć głęboki oddech i jeszcze raz zachłysnąć się ich intensywną obecnością, kiedy 

próbowałam znowu nastawić ucho ku ich szemraniom – przeżywałam szok. Prawda jest straszna: 

opisać, to znaczy zniszczyć. 

Dlatego trzeba bardzo uważać. Najlepiej nie używać nazwy, kluczyć i kręcić, ostrożnie podawać 

adresy, by nie skusić nikogo do pielgrzymki. Cóż by tam znalazł? Martwe miejsce, kurz i ogryzek..”
33

 

Opisane – odarte z dziewiczej świeżości. Tak, lecz w prostym inżynierze pojawiło się inne skojarzenie. 

Opisane – oswojone. Zachęca tłum. Tłum, to hałas, brud, niszczone środowisko, kolejki, nerwy, 

jarmarczne budy i jarmarczna muzyka. Opisane – zniszczone! 

                                                 
33

 Olga Tokarczuk „Bieguni”, Wyd. Literackie Kraków 2019 
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Od trzydziestu lat Don Jorge realizuje swą misję. W kolejnych swoich „locyjkach”, zwanych 

„przewodnikami dla żeglarzy” opisuje porty bałtyckie. Od Zatoki Gdańskiej po przedsionek Morza 

Północnego. To nie tylko suche fakty, to także najczęściej kawał dobrej praktyki żeglarskiej. Jak to 

mawiał Melchior Wańkowicz: smrodek dydaktyczny, rzecz nie do przecenienia w czasach obecnych. 

 W ślad za Nim poszli inni, opisując nie tylko przeróżne fragmenty wybrzeży Bałtyku ale i na przykład 

wody greckie. Te żeglarskie przewodniki są nieco inne. Zawierają mniej „literatury”, mniej 

subiektywizmu. Mają mniejszą wartość edukacyjną, choć zapewne, jako bardziej technokratyczne, są 

praktyczniejsze w codziennym korzystaniu. Od początku moja wdzięczność dla Prekursora i dla 

następców była i jest niezmienna. 

Użyteczność przewodników ma efekt uboczny: popularyzuje. Popularyzuje – rozpowszechnia wiedzę. 

Ale zważmy: słowo to pochodzi od łacińskiego populus – lud, społeczność, ale i tłum, plebs. Tak, 

popularyzacja oznacza upowszechnienie, masowość, a więc nieuchronnie idący za tym tłum. To z kolei 

powoduje pogorszenie wszelkich standardów, także standardów kultury i obyczajów. I niech będzie 

jasne: nie krytykuję, nie oceniam, nie narzekam – konstatuję fakty, takie jakie są. Popularyzatorzy 

żeglarstwa muszą mieć świadomość, że ta ich działalność obraca się „przeciw nim”, że miejsca w 

marinach zabraknie dla nich, że to ich portfele wydrenuje wzrost cen i ich uszy ucierpią od hałasu. To 

cena płacona za to, by coraz liczniejsze rzesze mogły poznawać smak żeglarstwa. Taka jest odwrotna 

strona medalu. 

Opisywanie było także oswajaniem. Poczynione przez Marco Polo i Ibn Batutę albo Amerigo 

Vespucciego, opisy nieznanych ziem, to swoiste podwaliny nowożytnego świata. Bez tych opisów być 

może nie ruszylibyśmy na poszukiwanie drogi do Indii, a potem na konkwistę. Nie ruszylibyśmy tam z 

epidemiami, mordami, rabunkiem. Nie ruszylibyśmy tam z postępem nauki i techniki. Może nie 

bylibyśmy zdolni do postępu. 

 

XIX wieczna kopia mapy Izydora z Sevilli - za historiasztuki.pl 
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Noblistka pisze: „Opisywanie jest jak używanie – niszczy”. Ktoś mógłby jednak polemizować: 

Opisywanie zachowuje w pamięci. Opisywanie może ocalić miejsca przed zaginięciem w 

niepamięci. 

Opisywanie pozwala nam poznawać miejsca nie wychodząc z domu, czasem nie ruszając się z łóżka, 

do którego jesteśmy przykuci. Opisanie wybrzeży Bałtyku daję dodatkową szansę wyjścia z szuwarów 

na morze. Świat nie jest czarno – biały, świat ma wszystkie kolory tęczy. 

Mimo przestróg Olgi Tokarczuk życzę Wam, byście pod choinką znaleźli ciekawe opisy fascynujących 

miejsc i mogli zimową porą planować urlopowe do nich wyprawy. A jeśli Św. Mikołaj, Aniołek, 

Gwiazdor, Дед Мороз, zawiedzie, to sięgnijcie na półkę po locyjki Gospodarza SSI. 

Zdrowych i Wesołych Świąt! 

20 grudnia 2019 
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73  O GREKACH, DZIECIACH I ŻEGLARZACH 

Znów wracam do Noblistki. W „Biegunach” pojawia się wątek, gdy mąż śledzący, a może usiłujący 

zrozumieć, zaginioną żonę, trafia w jej notatkach na słowo kairos. Autorka, dość przewrotnie opisując 

czynione przez bohatera historii poszukiwania znaczenia tego słowa, prowadzi go do wielu za 

wyjątkiem jednego. Kairos, καιρός, to bóstwo właściwego momentu, przełomowej chwili. Szerzej: to 

czas rozumiany jako moment, chwila, teraźniejszość. Zapewne, w kontekście opisanej historii, to 

najważniejsze znaczenie. I ta przewrotność Autorki zainspirowała mnie do napisania tego tekstu. 

 

Kairos ma łysą głowę, kosmyk włosów tylko z przodu – okazję mogę złapać, tylko gdy jeszcze zbliża 

sie do mnie, potem mija bezpowrotnie 

Obok Kairos starożytni Grecy wyróżniali jeszcze (także posiadające swoje bóstwa): Chronos, Χρόνος, 

oraz Aion, Αἰών. Aion to wieczność, bez początku i końca, a w każdym razie trwanie. Chronos to czas 

liniowy, nie mający początku, lecz mający następstwa, chronologię. Jeszcze sto lat temu chronos był 

najbardziej oczywistą rzeczywistością. Czas biegł od początku, z jednakową prędkością i tylko w 

jednym kierunku. Aż pojawił się pewien dobrze owłosiony jegomość i powiedział: „Hola, czas nie jest 

bezwzględną stałością. Czas jest względny, może dla każdego z was płynąć inaczej”. Nazwano to 

ogólną teorią względności i już wydawało się, że osiągnęliśmy jasność, gdy różne wielkie umysły 

postawiły tezy, że czas mógł nie istnieć. Może mieć początek i koniec. Wieczność ma początek i 

koniec? Fizyka kwantowa i współczesna kosmologia sięgnęły poza granice dostępne ludzkiemu 

umysłowi, a przynajmniej 99,999999% ludzkich umysłów. Nawet to, w jaki sposób opisuje początek i 

koniec Wszechświata mistrz popularyzacji Stephen Hawking (a potrafił to uczynić używając w jednej 

ze swych pierwszych książek tylko JEDNEGO, i to krótkiego, wzoru matematycznego) – nawet taka 

prostota jest niemal niemożliwa dla mnie do przyswojenia. Zanim więc wpadniemy wspólnie w czarną 

dziurę wróćmy na znane i bezpieczne obszary. 

 

Pierwszy obraz czarnej dziury. Źródło: EHT Collaboration/eso.org 
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Zastanowiły mnie podobieństwa i różnice postrzegania czasu między dziećmi i żeglarzami. 

Precyzyjniej mówiąc, włóczęgami morza. 

Małe dziecko żyje chwilą. Liczy się tu i teraz. Największe „nieszczęście” i największa radość mogą 

zostać natychmiast zapomniane. Chronologia nie istnieje, szczególnie przyszłość dalsza, niż „za 

chwilę” jest nie do wyobrażenia. Ale małe dziecko funkcjonuje też w wieczności. Mamusia była 

zawsze, jest zawsze i będzie zawsze. Samo dziecko też nie wyobraża sobie swojego początku - urodzin, 

a tym bardziej końca - tego, że może umrzeć. 

A jak to jest z żeglarskim włóczęgą? Żyje w odwiecznej przestrzeni morza i wiatru. Potęga żywiołów 

trwa, nic nie jest w stanie jej poskromić, zmienić. Statek, niezależnie jak wspaniały, wielki, 

nowoczesny, spotyka się z tym samym morzem, co greckie triery, długie łodzie Wikingów, karawele 

Kolumba, „Spray” Slocuma, „Opty” Teligi. Żeglując zanurzamy się w tej niezmiennej wieczności. 

Morze trwa, jest niezmienne w swojej zmienności, obojętne, autorzy sensacyjnych powieści mówią: 

bezlitosne. Było, jest, będzie. 

Lecz od początku żeglowanie wymagało osadzenia w chronologii. „Dzienniki okrętowe” u zarania 

żeglugi miały mniejsze znaczenie, była to kwestia pomiaru czasu, możliwości zapisu zdarzeń, choć co 

najmniej od czasów fenickich odnotowanie faktów mających znaczenie dla handlu musiało mieć 

miejsce. Stopniowo narastała biurokracja, poprawiały się możliwości działalności sprawozdawczej, a z 

tym wymagania urzędników, zwierzchników i właścicieli. Dostrzegano też drugą stronę medalu: zapis 

zdarzeń przeszłych w dzienniku jest istotnym elementem klasycznej nawigacji! Niezbędnym dla 

zapewnienia bezpieczeństwa statku. 

 

Dziennik Jachtowy „Komodora” 

Jeszcze istotniejsza okazuje się druga część osi czasu, sięgająca w przyszłość. Szczególne znaczenie 

ma ona właśnie dla „ptaków oceanów”. Trudno sobie wyobrazić żeglowanie bez prognoz przyszłej 

pogody. Nie da się pływać po oceanach nie uwzględniając pór roku, zmian wiatrów sezonowych i 

prądów. Nie przypadkiem rejsy non-stop z Europy dookoła świata rozpoczynane są jesienią. Oznacza 

to trawersowanie Hornu w szczycie południowego lata. 
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Wszechocean 

Żeglarstwo to jednak przecież nie tylko wielkie wyprawy oceaniczne. Zwykła bałtycka włóczęga od 

portu do portu, także może być mniej lub bardziej łatwa i bezpieczna, jeśli uwzględnia się wpływ 

najczęściej spotykanej pogody. Przykładowo w mojej sytuacji, wrześniowy powrót małym jachtem na 

Zatokę Gdańską, warto planować z zachodu na wschód, a nie na przykład w północnego wschodu. 

Daje to dużo większe szanse na wygodną żeglugę baksztagami, zamiast bajdewindami. Tylko tak 

„niedźwiedzie mięso” daje się zamienić (nie zawsze!) na przyjemną, szybką i bardzo efektowną 

żeglugę. 

Tu przypomina się inna literatura. W którejś z powieści Forestera jego bohater Hornblower zastanawia 

sie nad paradoksem, że życie marynarza składa się z okresów oczekiwania, a potem gorączkowego 

pośpiechu, by wykorzystać moment, okazję właściwej kombinacji wiatrów i prądów umożliwiającą na 

przykład wyhalsowanie flotylli wielkich żaglowców z ciasnej zatoki. Dzisiejsi żeglarze mogą tego nie 

rozumieć, lecz jeszcze sto kilkadziesiąt lat temu był to czynnik, decydujący o życiu, śmierci i karierze 

setek, a nawet tysięcy. 

A żeglarzom zimową porą pozostaje tylko tylko chronos – gdzie miniony sezon jest coraz dalej za nami 

(niestety), a nadchodzący coraz bliżej przed nami (na szczęście). 

Oby więc pod tym względem czas pędził jaknajszybciej. 

15 stycznia 2020 
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74  O MAGII TAMTEJ STRONY 
Nie, nie chodzi dziś o drugą stronę lustra. Można się za to zastanawiać, czy to „tamta”, czy „ta” strona. 

Dla mnie, związanego przede wszystkim z Gdynią i Zatoką Pucką to z pewnością tamta strona. 

Odwrotnie powiedzą moi przyjaciele znad Zalewu Szczecińskiego. O tej właśnie krainie dziś chcę 

napisać parę słów. Użyłem określenia „zalew”, tak jak to się potocznie mówi, lecz faktycznie miejscem 

wspomnień będzie Roztoka Odrzańska, płytki lejek, do którego uchodzi Odra. A dokładnie: Stepnica. 

Stepnica to jedno z moich żeglarskich miejsc magicznych. Kiedy byłem tam pierwszy raz – nie jestem 

w stanie sobie uświadomić, zapewne w 1971. Popłynęliśmy, bodajże „Śmiałym”, z Trzebieży na 

popołudniowy wypad. Pamiętam, że stawialiśmy żagle, pamiętam, że trochę było na silniku (sensacja: 

działał!) – godzinka tam, godzinka z powrotem, środek – nie godzinka – w jakiejś knajpie. Obskurny 

basen portowy, tory wąskotorówki, w sumie zapomniana, trochę przemysłowa, trochę rybacka, wioska. 

Dziś Stepnica to MIASTO. Prawa miejskie uzyskała kilka lat temu, powiem jednak iż całkowicie 

zasłużenie. Liczy co prawda niespełna 5 tysięcy mieszkańców ale dysponuje wieloma firmami, 

handlem, usługami, a przede wszystkim ma aż cztery porty! Dla mnie, jako rekreacyjnego żeglarza, 

ważne jest to, że mam dwa zupełnie różne od siebie miejsca do postoju, oba pełne zalet. W obu postój 

jest wygodny! 

P 

Planik mariny autorstwa Jerzego Kulińskiego 

Magia Stepnicy polega jednak na czymś innym. Ludzie! Nie spotkałem nigdy w Stepnicy nieżyczliwej 

osoby. Nie tylko tam... ale Stepnica to właśnie takie miejsce. Obojętne, czy to bosman, kasjerka w 

„Biedronce”, ktoś w aptece, instruktor kursu motorowodnego, czy właściciel pensjonatu. Takich 

stepnickich wspomnień z dawnych czasów nie mam okazji pielęgnować, lecz lata ostatnie potwierdzają 

moje obserwacje wciąż od nowa. Tak to jest, że najbardziej urokliwy zakątek bez właściwych ludzi nie 

stanie się miejscem magicznym, może za to być odwrotnie. 

Stepnicę datuje się na XIII wiek, przez wieki była spokojna wioską rybacką. W późniejszym okresie 

stała się z jednej strony letniskiem dla bogatych szczecinian, z drugiej zalewowym portem 

przemysłowym. W ostatnich latach dorobiła się dwóch przystani jachtowych, nie pozbywając się 

funkcji rybackich, przemysłowych i turystycznych. 

Dla miłośników zabytków można wymienić dwa obiekty. Kościół Św. Jacka z XVIII wieku wyróżnia 

się ciekawą architekturą ryglową na planie krzyża o równych ramionach. Obok kościoła eksponowano 

dzwony uszkodzone podczas niedawnego pożaru. Na środkowym da się odnaleźć nazwisko bohatera 

dalszej części tego tekstu. Pod murem kościelnym upamiętniono także w kilku językach dawnych 

mieszkańców Stepnicy wszystkich narodowości i wyznań. 
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Widok z chóru 

Drugi obiekt o bardziej przyziemnych celach to położona tuż obok portu jachtowego Tawerna 

„Panorama” – ładny budynek, smaczne jedzenie i sporo życzliwości. 

 

Wewnątrz zimne piwo! 

To tu odbywają się jesienne zloty żeglarzy z forumowej grupy „Zalew Szczeciński”, taki trochę 

odpowiednik SIZ-ów Zatokowych. 

Bardziej dociekliwi żeglarze trafią do Kanału Młyńskiego (Krampa), zwanego po prostu Kanalikiem. 

Jest to wąski kanał na północny zachód od portu o długości ok. 800 metrów i szerokości ok. 28 m. 

Ukryty w drzewach jest (szczególnie po ostatnich inwestycjach) znakomitym miejscem postoju. 

Kanalik zbudowano do wysyłki lokalnych produktów, dla ułatwienia obsługi specjalnie kupionego 

żaglowca w głębi kanału jest obrotnica - i dziś bardzo przydatna. 

Dodatkowej magii dostarcza najsławniejszy z dawnych obywateli Stepnicy. Postać, którą mogliśmy 

poznać dopiero w ostatnich latach. Wcześniej skrupulatnie wymazywano niemiecką historię tych ziem. 

Cóż, noblistka powiedziała: „Kto ma opowieść ten ma władzę”. Od czasu Orwella wiemy, że bywa i 
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odwrotnie: kto ma władzę, ten pisze historię. Tak jest we wszelkich totalitaryzmach szczególnie. 

Widzimy to w świecie dziś, przeżywaliśmy przez kilkadziesiąt powojennych lat. 

Odzyskanie wolności 4 czerwca 1989 pozwoliło nam odzyskać historię, także niemiecką z tych ziem, 

niekoniecznie naszą ale realnie minioną. To pozwala nam, póki co, podziwiać człowieka niezwykłego, 

a pochodzącego ze Stepnicy. 

To kapitan Robert Hilgendorf, który urodził się w połowie XIX w Stepnicy, a zmarł na dwa lata przed 

wojną. Od małego żeglował po Zalewie z ojcem, potem samodzielnie. Jako 15-latek opuścił Stepnicę, 

by uczyć się zawodu marynarza, najpierw w Ueckermunde, potem w Hamburgu. 

 

Robert Hilgendorf (za tawernaskipperow.pl) 

Już jako 29-latek objął pierwsze kapitaństwo u najwybitniejszego chyba armatora żaglowców Leisza. 

Przez dwadzieścia lat dowodził kolejno dziewięcioma z tzw. „Flying P” (zapraszam do mojego tekstu o 

windjammerach – „pożeraczach wiatru” – wystarczy wpisać w wyszukiwarkę na stronie te dwa słowa). 

Obok tego był meteorologiem, w literaturze przypisuje mu się ponad 11 000 przekazanych meldunków 

meteo. Hilgendorf ma na koncie 66 przejść Hornu pod żaglami. Warto sobie uzmysłowić, że w tamtym 

okresie był to trudny wyczyn, czasem zdarzało się, że taka trawersata trwała wiele dni albo tygodni, w 

kilkuset przypadkach kończąc się tragicznie. Hilgendorf osiągał statystycznie czas pięciu, czy siedmiu  

dni. Ma zresztą na koncie także rekord przebytej podczas kolejnych 24 godzin trasy: 374 mile morskie. 

Chyba nie przypadkiem nazywano go „Diabłem Morskim”. Ostatnie ćwierćwiecze pracy zawodowej 

Hilgendorf był urzędnikiem administracji morskiej. 

Dziś nowa marina w Stepnicy nosi jego imię i tak splata się tradycja ze współczesnością. 

11 lutego 2020 
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75 O ZGUBNEJ FASCYNACJI PRECYZJĄ 

Zima się kończy definitywnie. Pierwszy i, mam nadzieję przedostatni, dzień zimy mieliśmy w tym roku 

w miniony piątek. Od dwóch dni znów słońce grzeje, pąki na drzewach buzują, kwiaty wychylają się z 

ziemi, bociany urzędują na gniazdach. Ruszyły przygotowania łódek. Ba, są tacy co już wodują. W 

ostatnim zimowym tekście wypada zamknąć remanenty. Zacznę od czegoś, co dla młodszych, niż 

pięćdziesięciolatkowie, będzie bajką o żelaznym wilku. 

Listopadowy felietonik na temat sensowności używania tradycyjnych jednostek w nawigacji, a nie 

powszechnie obowiązującego układu SI, wzbudził trochę dyskusji. Sprowadzało się to do dywagacji 

nad sensownością dokładności w nawigacji. Zaczęło się od stosowania popularnego wzoru na „log 

burtowy”: dwie długości kadłuba w metrach dzielone przez czas w sekundach dają prędkość chwilową 

w węzłach. Każdy sternik powinien prawdopodobnie wiedzieć, że jeden węzeł odpowiada 0,514 m/s. I 

nikt nie będzie dzielił w pamięci przez 0,514, naprawdę prościej pomnożyć przez dwa. Powoduje to 

błąd niespełna 3%. Zauważmy, że nawet pomiar czasu stoperem musi dać błąd około 6 do 7%, 

nieuchronny błąd w ocenie, w jakiej chwili rzucony papierek jest na prostopadłej do dziobu/rufy, nawet 

kilkanaście procent. A mierzyliśmy przecież prędkość chwilową w momencie pomiaru, przyjmując ją 

jako reprezentatywną dla całej godziny wachty. 

 

To było wtedy (ze strony Uniwersytetu Morskiego w Gdyni) 

Po prostu, próby uniknięcia tych błędów byłyby nieefektywne, jedynym efektem mogło być zajęcie 

oficera i żeglarza wachtowego przez znaczną część czasu bezskutecznym usiłowaniem osiągnięcia 

doskonałości, zaniedbując prowadzenia jachtu i skutecznej obserwacji. Dobrzy nawigatorzy umieli, nie 

zaślepiając się perfekcyjną dokładnością, uświadomić sobie, że droga przebyta np. w okresie wachty 

może być o te, powiedzmy, 15% większa lub mniejsza, niż obliczona, więcej umieli oszacować, czy 

jest ona prawdopodobnie obliczeniowo zawyżana, czy zaniżana. 

Podobnie jest z „całkowitą poprawką”. Na mapach podawano deklinację magnetyczną i jej roczne 

zmiany w różnych miejscach z dokładnością do 0,1
0
. Można „precyzyjnie” obliczać wartość deklinacji 

dla każdego punku, po czym interpolować wyniki pomiędzy punktami dla miejsca w którym się 

znajdujemy A można, sprawdziwszy, że w granicach mapy różnice pomiędzy punktami mierzy się 

ułamkami stopnia, przyjąć deklinację z punktu najbliższego i tak zaokrąglając ją do pełnych stopni. 

Potem przechodzimy do uwzględnienia dewiacji i ta na typowym jachcie daje się obliczyć z 

dokładnością do kilku stopni. Potem dryf – przysłowiowego konia z rzędem temu, kto oszacuje go z 

dokładnością lepszą, niż powiedzmy 10
0
. 

A potem dochodzi uwaga i sprawność sternika. I znów mamy podobnie jak z określeniem drogi, 

kierunek, w którym się poruszamy jest albo bardziej w lewo albo bardziej w prawo. Dobrze jeśli 

jesteśmy w stanie mieć świadomość, który z wariantów jest bardziej prawdopodobny. I znów: można 
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podać sternikowi kurs kompasowy np. 273 stopnie, a potem egzekwować jego utrzymanie z wrzaskiem 

reagując na każde jednostopniowe odchylenie. Znów: oficer wachtowy zajęty w ten sposób przestanie 

de facto pełnić wachtę, sternik po pól godzinie straci zdolność do pracy, a rejs z radości żeglowania 

zmieni się w piekiełko. A można przecież powiedzieć: „Kurs 270, staraj się nie chodzić w lewo”. Albo: 

„Trzymaj miedzy 270 a 275”. 

To pokazuje się konieczność „robienia” pozycji obserwowanej przy każdej okazji i tu powinniśmy 

docenić skuteczność i wygodę nawigacji elektronicznej i systemu GPS. 

Odejdźmy na chwilę od żeglarstwa. Mojego zawodu – projektowania okrętów – uczyłem się w czasach 

przedkomputerowych. Do rachunków używało się suwaka logarytmicznego albo czterodziałaniowego 

kalkulatora, właśnie wtedy pojawiły się takie, które umiały także podnosić do potęgi! Powierzchnie 

ograniczone, jak to w okrętownictwie, krzywymi, nie dającymi się zapisać żadną funkcją, obliczaliśmy 

metodą całkowania graficznego Simpsona, aproksymując je sumą kolejnych „kawałków”. Kto chce, to 

poszuka w Internecie albo nawet w książkach. 

 

Strona ze „Stalina” – „Teorii Okrętu” Janusza Stalińskiego, n.b. ojca znanej aktorki. 

W tamtych to studenckich czasach przydarzył mi się ogromny pech, który obrócił się w szczęście. Było 

to jakieś „zaliczenie”, przeprowadzane w sposób na pozór idiotyczny. Każdy dostawał inny komplet 

danych statku i musiał je przeliczyć na inną projektowaną wielkość zachowując pewne proporcje 

parametrów i właściwości. Sprowadzało się to do podstawienia mnóstwa danych do długiego szeregu 

wzorów, o tyle wrednych, że występowała tam na przykład wyporność podnoszona do potęgi 3/2 albo 

może 5/6. Wyporność, czyli liczba pięcio- lub sześciocyfrowa, bo chodziło o naprawdę duże statki. 

Kryterium oceny miała być „dokładność wyniku”. Tu zaczęło się moje nieszczęście. Z jakiejś 

przyczyny zjawiłem się na zaliczeniu bez suwaka, ani chociaż kalkulatorka! Klęska – nie! Ja mam 

zaraz rejs, muszę to zaliczyć i odbyć sesję w terminach zerowych. Nie oddam wakacji, ani w czerwcu, 

ani we wrześniu. 

Wbrew zakazowi pana asystenta, manifestacyjnie podszedłem do jedynego kolegi, dysponującego 

potęgującym kalkulatorem, na stojąco wykonałem to potęgowanie jakichś tam 89500 metrów 

sześciennych, zanotowałem na dłoni i wróciłem na miejsce. Dalej wszystkie obliczenia wykonywałem 

na papierku, bądź w pamięci. Było to tak na przykład: 108,2 x 24,54 to jest pomiędzy 110 x 25, a 108 x 

24. No to piszmy trochę bliżej dolnej wartości, powiedzmy 2650, a żeby nie wyglądało głupio 2650,33. 

I tak dalej... pilnując tylko jednego: żeby statek większy nie zrobił się na przykład krótszy albo lżejszy 

od mniejszego. Pozostali koledzy pocili się w majowym upale, a ja w końcówce zacząłem markować 
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pracę, żeby nie oddawać pracy pierwszy. Po tygodniu były wyniki. Jedna piątka: MOJA, wszyscy 

pozostali do poprawki za tydzień! 

Tajemnica była prosta: jako jedyny dostałem wyniki prawdopodobne, bo myślałem, nie tylko liczyłem. 

Wszyscy pozostali gdzieś się nieuchronnie pomylili w dokładnych obliczeniach, a zajęci nimi stracili z 

oczu cel i poprawność wyniku. Nieomylnie i mnie to by spotkało, gdybym nie zapomniał suwaka. Tak 

to gapiostwo uchroniło mnie przed koniecznością rezygnacji z rejsu albo przenoszenia sesji na jesień. 

A lekcja życiowa była cenna! 

No i wracamy do żeglarstwa, tym razem już współczesnego. Nawigacja oparta o system satelitów, 

obojętne, czy z wykorzystaniem najprostszego ręcznego GPS, aplikacji smatfonowej, czy dość 

wyrafinowanego oprogramowania instalowanego na komputerze nawigacyjnym, uprościła nam życie w 

sposób rewolucyjny. Dziś skorzystać z niej może każdy, właściwie bez żadnych kwalifikacji. Odpadły 

pomiary, obliczenia, wykreślanie kursów i namiarów, znikły papierowe mapy i książki. Zostało tylko 

jedno: potrzeba MYŚLENIA. 

Tak jak poprzednio nadmierna koncentracja na precyzji pomiarów i dokładności obliczeń potrafiła 

pozbawić nawigatora rozsądku i spostrzegawczości, tak teraz bezrefleksyjne oddanie wszystkiego 

maszynie, powoduje czasem błędy wręcz idiotyczne. Chyba najbardziej drastycznym jest wytyczenie 

kierunku wprost na „waypoint” docelowy, bez zastanowienia się, co jest po drodze. A potem wyrasta 

samotna wysepka na środku oceanu, w którą jacht wjeżdża bez ostrzeżenia. 

 

Ślicznie... ale tylko w takiej pogodzie! (ze strony rejsychorwacja.pl) 

W ten sposób doszliśmy do końca zimowej pory. Oby nie zastąpiła jej pora wirusowa! O tym się 

przekonamy. Tymczasem przypominam o kamizelkach i o przypinaniu się do jachtu. Kamizelka 

wystarczy w dobrej pogodzie albo w porcie. Nie uchroni przed śmiercią w sztormie, ciemnościach i 

zimnej wodzie. Zapewni tylko pływalność zwłok. Pamiętajcie: w nielicznej załodze na małym jachcie 

wyjęcie z wody człowieka niezdolnego do współpracy (a tę zdolność traci się w ciągu kilki minut), 

JEST NIEWYKONALNE. Musicie zostać na pokładzie! A więc przypinamy się. 

Może do zobaczenia w następną zimową porę... 

18 marca 2020 
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76  MIĘDZY LATEM, A ZIMĄ 

Latem zastanawiałem się, czy wrócić do pisania tych felietoników. Czy pokonać wrodzone lenistwo? 

Czy nie zmęczyłem Czytelników? Czy nie mógłbym robić czegoś ciekawszego? Ostatecznie jednak 

wracam. Jak pisałem w pierwszym odcinku, noszącym datę 27 listopada 2013 (!) roku, traktowałem tę 

pisaninę jako sposób na przetrwanie zimy. Nie spodziewałem się, że pomysł będzie trwał tak długo. W 

tym roku może ta terapeutyczna rola być podwójnie ważna, gdy kaprysy dyktatora pozbawiają nas 

kawałek po kawałku tak elementarnej wolności, jak wyjście do parku, czy lasu. Dodatkowo dobijające 

są absurdy niektórych ograniczeń, a mnie osobiście oburza także ich konstytucyjna nielegalność. 

Z drugiej strony pandemia jest faktem (tak wiem, że Gienek potwierdził zdecydowanie, iż Ziemia jest 

płaska! - http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=3700&page=0 - niemniej pozostanę przy swoim) i 

nikt na świecie nie znalazł lepszego rozwiązania, niż ograniczanie szans wirusa na „transmisję”. A 

więc maseczki, „dystans społeczny” (co za nowomowa!), unikanie tłoku, czystość. Na własny użytek 

postanowiłem także nie jeździć windą, nie używać gotówki, nie korzystać z komunikacji zbiorowej. 

Ktoś może powiedzieć, że to bez sensu ale lepszych pomysłów nikt nie ma. Ze spacerów z kijkami ani 

pracy przy jachcie rezygnować nie zamierzam. 

W marcu, po zakończeniu poprzedniej zimy, gdy wyraziłem złudną nadzieję, że zimy nie zastąpi wirus 

i zamierzałem rozpocząć przygotowania łódki, spotkały mnie dwie wiadomości: dobra i zła. Którą 

kotku chcesz usłyszeć najpierw? Usłyszałem złą. Nadgorliwe zastosowanie głupiego ograniczenia 

zamknęło dostęp do marin, a więc i prac przy łódkach. Druga wiadomość była miłą niespodzianką. 

 

Oto otrzymałem propozycję od polskiego wydawcy z Francji i zarazem żeglarza, Andrzeja 

Kowalczyka, wydania wyboru tych felietoników drukiem, jako kolejnej z cyklu „Miniatur 

Żeglarskich”. Uzgodniliśmy dobór tekstów - w objętości Miniatury zmieściła się mniej więcej jedna 

http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=3700&page=0
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szósta, projekt okładki oraz dobór ilustracji, no i późną wiosną odebrałem autorskie egzemplarze. Moja 

pierwsza drukowana książeczka! (Nabyć ją można u Wydawcy, pisząc na adres: an.ko maupa 

hotmail.fr – warto zamawiać kilka egzemplarzy albo kilka tytułów naraz). 

 Latem zaś wielokrotnie zdarzało mi się spotykać Czytelników mojej strony lub SSI, miło 

wspominających o tym cyklu. Czyli warto. Czyli to nie tylko narcystyczna zabawa emeryta. 

Tak to oto mam podwójną motywację, by sobie znowu trochę popisać zimą. Zaczynamy tym samym 

już ósmą zimową porę! 

Trudno zacząć zimę nie podsumowawszy lata. TEQUILA co prawda jeszcze na wodzie ale dźwig już 

za kilka dni, raczej już planuję prace przed następnym sezonem, niż ostatnie pływanie zatokowe. Czas 

na podsumowanie faktycznie nadszedł. Sezon był dziwaczny. Wobec braku zimy miał się zacząć z 

początkiem kwietnia. Wobec bałaganu prawnego i informacyjnego, zaczął się w połowie maja. 

Niestety, winny tu jest nie koronawirus, tylko absolutna nieudolność i zła wola prawo(?)dawców, 

którym żeglarze zwracali uwagę, i to po wielokroć, na oczywiste błędy w stanowionych regułach. 

Niestety, dojście do zdrowego rozsądku musiało trwać aż do 18 czerwca, kiedy „Warszawę” wyręczył 

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, który rozstrzygnął wiekopomną kwestię, czy wirus 

czeka w odległości 12,001 Mm od polskiego wybrzeża, czy też może jednak nie. Mi osobiście 

pozwoliło na pokonanie bariery poligonów między Ustką, a Darłowem, o czym pisałem już latem. 

Niepewność jednak trwała nadal, wszak są jeszcze BIUROKRACJE innych państw bałtyckich, 

Ostatecznie część moich załogantów postanowiła zrezygnować, pozostali w zasadzie jako oczywistość 

przyjmowali ograniczenie się do „rejsu krajowego”. Wyjątkiem były kilkakrotne wypady do czterech 

portów niemieckich Zalewu Szczecińskiego. Główny rejs trwał 101 dni, sporo mniej niż planowałem. 

Wraz z tygodniową dogrywką udało się odwiedzić wszystkie porty poza Świnoujściem, Sopotem i 

macierzystym Puckiem. Był to nieustanny ciąg spotkań towarzyskich, spotykania starych znajomych i 

poznawania nowych, długich postojów w portach i krótkich przelotów. Trudno to nazwać rejsem, 

umówmy się: mieszkanie w przestawialnym wodą domku kempingowym. Tak też jest pięknie! 

Interesujące były pierwsze wizyty od strony wody w Altwarp oraz w naszym Błotniku. Do obu 

przystani je4szcze wrócę. 
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Jako wielki pozytyw odbieram sposób pracy bosmanatów (kapitanatów) portów. Zawsze spotykałem 

się z konstruktywną i życzliwą współpracą, z pozycji nie „władzy”, a wsparcia i opieki nad żeglarzami. 

Dziękuję Paniom (nielicznym) i Panom, których znam tylko z głosów w radiu VHF, a którym jestem 

wdzięczny. 

Jedynym dysonansem było wyjście z Gdańska na paradę „Baltic Sail”. Przez półtorej godziny trwała 

nieustanna lawina zgłoszeń wyjścia. Trzeba było być naprawdę czujnym, by wcisnąć się ze swoim 

krótkim zgłoszeniem, a oficer dyżurny Kapitanatu ledwo nadążał z odpowiadaniem jednym słowem 

„Zgoda”. A potem jeszcze część jachtów „meldowała” trawers czerwonej główki. Gdyby ktoś 

potrzebował kontaktu w naprawdę ważnej sprawie, to mógłby utonąć z zamęcie panującym w eterze. 

Może użycie kanału 16 byłoby rozwiązaniem? 

Wreszcie pod koniec, ktoś zadał pytanie po co ten cyrk. Oficer dyżurny, o ile dobrze usłyszałem, 

odparł przytomnie, że to nie do niego pytanie. Ale można by zgłosić wyjście np. 80 jachtów hurtem, o 

czym zresztą Kapitanat wiedział wcześniej i ewentualnie rozmawiać z kilkoma żaglowcami. Tu jednak 

organizatorzy oraz Urząd Morki musieliby wykazać się inicjatywą. A jeszcze prościej byłoby, gdyby 

„prawodawcy” odróżnili jachty od wielkich masowców, promów i zestawów holowniczych i 

przewidzieli w ustawie o bezpieczeństwie morskim zwolnienie dla jachtów do 24 m. 

Sezon minął, po zimnym, mglistym i deszczowym początku, był ciepły, chwilami gorący, słoneczny, w 

sam raz dla rekreacji emeryta. No to i, mimo niezrealizowania planów, jestem z  niego zadowolony. 

Poczyniłem i inne obserwacje. O niektórych pisałem już latem. O innych jeszcze napiszę. 

26 października  2020 
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77  NA ZAKOŃCZENIE I POCZĄTEK ROKU 

Zacząć mi wypada od przeprosin dla Czytelników. Dwa miesiące temu wróciłem do pisania „Zimowej 

pory” zapowiadając aktywność w trudnym dla wszystkich czasie. A tu minęły dwa miesiące milczenia. 

Tym razem zimowa pora okazała się zbyt trudna. Czułem się jak w oblężeniu, niemal codziennie 

dowiadując się o czyjejś śmierci – niekoniecznie z wprost z powodu Covid19. Część to po prostu efekt 

normalnych w moim otoczeniu schorzeń. Ale jaki procent tych ludzi mogłoby żyć, gdyby nie 

zbrodnicza nieudolność decydujących o funkcjonowaniu służby zdrowia osobników? 

Do tego zdarzyło się parę drobnych wypadków: utrata pracy lub dochodów, jakiś drobny wybuch i 

pożar całego mieszkania, wypadek samochodowy, czy połamanie kości – nic z tego nie dotyczyło mnie 

osobiście ale działo się dostatecznie blisko, bu mocno obchodzić. 

A na to nałóżmy pęd Polski ku katastrofie. Od kraju z trzecią pozycją w okrojonej Unii Europejskiej do 

traktowanych z pobłażliwą ironią ogonów. Od sytuacji gospodarczej i ekonomicznej najlepszej od 

czterech stuleci, na próg kryzysu. Od kraju ludzi uśmiechniętych i tolerancyjnych, do to zaścianka 

ksenofobii, nietolerancji i nienawiści. 

Liczę więc godziny, by ten rok się wreszcie skończył, irracjonalnie upatrując nadziei na poprawę ze 

zmianą daty. Aby tę nadzieję w sobie ugruntować szukam wydarzeń żeglarskich. Które będą nas mogły 

cieszyć i pasjonować w przyszłym roku. Nie zapominam, że rok kończy się śmiercią „Chrobrego”, 

pięknie odrestaurowanego pod nazwą „Pantagruel”. Pokonał go cyklon, gdzieś na odległym Fidżi, tak 

zamknął się pewien piękny rozdział, także mojego osobistego żeglarstwa. Na „Chrobrym” między 

innymi zdawałem egzamin kapitański, egzaminowali mnie kapitanowie Jerzy Szelestowski i Kazimierz 

Michalski. 

Miało być o perspektywach optymistycznych. 36 Regaty o Puchar Ameryki odbędą się w marcu na 

wodach dalekiej Nowej Zelandii. Polski w nich udział jest prestiżowy: funkcję jednego z pięciu 

sędziów pełni Zofia Truchanowicz! 

 

Z archiwum „Żagli” 
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Srebrnego Dzbanka broni Team New Zealand, kierowany przez jego zdobywcę Petera Burlinga. 

Pretendentów jest trójka. Oczywiście Amerykanie i Dean Barker, Anglicy z Benem Ainslie i Włosi z 

Jamesem Spithillem (Australijczyk, zdobywca Pucharu w roku 2010). Tuż przed Bożym Narodzeniem 

odbyły się jedyne z planowanych na miniony sezon regat, trójka rywali walczyła na styk, daleko za 

nimi pozostał angielski INEOS, przegrywając wszystkie pojedynki. A trzeba wiedzieć, że Puchar 

odbywa się w formule regat meczowych. Nie czuję się na siłach oceniać wielokrotnego mistrza 

olimpijskiego ale wiadomo, że jako jedyny Ben Ainslie nie ma doświadczenia meczowego. Poza tym 

wątpliwości fachowców budzi skuteczność rozwiązań technicznych Anglików. Pytanie, czy 175 

milionów funtów pójdzie w błoto!? 

I tu przychodzi moment na to, by powiedzieć coś o sprzęcie. Inaczej, niż poprzednio, ścigać się będą 

jachty jednokadłubowe. Klasa AC75 to jachty długości 22,86 metra, ważące około 6,5 tony, o masztach 

wysokości około 25,5 m. Wszystkie urządzenia muszą być napędzane siłą ludzką, załogi są 11-

osobowe. Najciekawsze jest to, że te jachty nie żeglują wypornościowo. Służą to tego skrzydła albo 

foile (zwane T-bone) o zasięgu 4,6 metra, które można regulować mechanizmem dostarczanym dla 

wszystkich teamów przez organizatora. Już wiemy, że „bolidy” osiągają prędkości niespełna 50 

węzłów, mówi się, że granica to około 58. Widok takiego potwora lecącego na JEDNYM, zawietrznym 

„T” jest oszałamiający! 

 

 

Ze strony karoljablonski.pl 

Co nas czeka? 18 stycznia na wodach Auckland rozpocznie sie Prada Cup, meczowe regaty trójki 

pretendentów, z których zostanie wyłoniony jeden finalista, mający się zmierzyć z obrońcą tytułu. 

Między 6 a 20 marca mają zostać rozegrane właściwe regaty o Puchar.  

Wydarzenia możemy śledzić na You Tube – transmisje na żywo i komentarze, przede wszystkim po 

angielsku. Pojawiły się także komentarze i analizy na dwóch polskich kanałach: Yacht Clubu Gdańsk 

oraz OCS – żeglarski Kanał Sportowy. Gorąco namawiam: wśród prowadzących i komentatorów są 

WIELCY – niektóre nazwiska z pamięci: Karol Jabłoński (jedyny polski sternik w historii Pucharu), 

Przemysław Tarnacki, Michał Korneszczuk, Szymon Jabłkowski, Patryk Zbroja, Maciej Cylupa. 

I tak to, w nadziei, że emocje kibica przykryją smutki, żegnam tym tekstem odchodzący rok. 

Przyjmijcie więc Drodzy Czytelnicy i Autorzy SSI, a szczególnie nasz Szefie, Don Jorge życzenia, by 

rok nadchodzący był lepszy. Zdrowia wszystkim i wiary w to, że spotkamy się za rok w komplecie! 

30 grudnia 2020 
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78  PANDEMICZNIE ALE NIE PANICZNIE 

Nasz życie stanęło na głowie. Rząd nam funduje coraz to nowe sukcesy oraz zmiany zasad. To 

śmieszna strona codzienności. Niestety jest i strona tragiczna. Codziennie niemal dowiaduję się o 

śmierci kogoś, kogo znałem, lub kogoś osobiście nieznanego ale jakoś dla mnie znaczącego. Tylko 

drobna cząstka tych odejść to naturalny proces, wszak „z mojej półki już biorą”. Reszta to wróg 

szalejący po świecie. Strachu ciągle nie odczuwam, bardziej uciążliwość. Nie tyle nawet uwięzienia, 

braku kontaktów, ile świadomości ograniczeń – bezprawnych, a przecież koniecznych. Koniecznych na 

tyle, że części z nich przestrzegałbym, nawet gdyby je oficjalnie zniesiono. Tak czy owak: objawów 

paniki i depresji, o których lubią trąbić media, nie zauważam, sam nie odczuwam. 

Zabrałem się za przygotowania do sezonu. Czynię to na przekór zimie. Co prawda Pucyfik wygląda 

jeszcze tak, jak na zdjęciu, ale wiem, że wszystko co złe, czasem pozornie atrakcyjne, choć 

niebezpieczne i zabójcze – wszystko co złe mija. Tak jak minie ten lód. 

 

Pracuję nad „repatriacją” TEQUILI pod biało-czerwoną. Wiem, że przy braku stabilizacji prawa w RP, 

jest tu pewne ryzyko problemów biurokratycznych, a nawet kosztów, lecz szczególnie w tym 

momencie historycznym tak chcę. Zmiana bandery umożliwi uzyskanie MMSI. Nowe radio VHF z 

funkcją selektywnego wywołania już leży w pokoju. A na komputerze układają się puzzle kolejnych 

etapów tegorocznego rejsu. Kandydatur jest sporo, teraz muszę dopasować wszystko tak, by ułożyć 

terminy, punkty wymian i trasy, spełniając maksimum oczekiwań. Te przygotowania też prowadzę 

dostojnie, z rozwagą i bez paniki, mam dwa miesiące czasu... niespełna. 

Tymczasem trwa okres nagradzania żeglarzy za osiągnięcia minionego sezonu. I tak przypomniały mi 

się dyskusje rodzinne sprzed niemal 50 lat. Wtedy to pojawiły się pierwsze nagrody dla żeglarzy (jeśli 

pominąć organizacyjne lub ministerialne nagrody czysto zawodnicze, sportowe). Od roku 1970 w 

nagradzanie zaangażowały się media i tzw. „oficjele”. Żeglarstwo zaczęło być sprawą państwową i 

prestiżową. We wspomnianych dyskusjach zaprezentowałem poglądy kontrowersyjne i te kontrowersje 

mocno się w nich zaznaczyły. Postawiłem wtedy dwie tezy. 

Po pierwsze, że mnożenie stopni nagród i wyróżnień lub kategorii, za jakie są one przyznawane, w 

pewien sposób deprecjonuje nagrodę główną. Z jednej strony w jakimś stopniu jest to teraz bardziej 

widoczne, bo rozwój żeglarstwa (i mediów żeglarskich) oraz decentralizacja, spowodowały w ostatnich 

latach jeszcze większy wysyp nagród. Odwrotna strona medalu jest taka, że ta ilość pozwala dostrzec  i 

docenić różne rodzaje aktywności i sukcesów, uhonorować sprawy nieporównywalne ze sobą. Coś jak 

w filmowych Oskarach: wyobraźmy sobie, że jest tylko Oskar za reżyserię. A co scenarzyści, 

kompozytorzy, producenci i AKTORZY. Poprawie się politycznie: aktorki i aktorzy! No i nie ma 

różnych „Lwów”, „Niedźwiedzi” itd. Tak więc po latach jestem skłonny wycofać się z tamtego 

radykalnie młodzieńczego stanowiska. 
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Oczywiście niemal zawsze jakość decyzji jury najstarszej nagrody: „Rejsu Roku” była taka, że 

„Srebrny Sekstant” był przez pół wieku nagrodą najbardziej prestiżową. Myślę, że taki punkt 

odniesienia powinien pozostać, warto tego nie zmarnować, szczególnie w czasach, kiedy wiele 

wartości deprecjonujemy lub trwonimy. 

O drugim punkcie spornym nie myślałem zbyt wiele przez te pól wieku, choć od czasu do czasu 

obserwacja życia mi go przypominała. Nie był on tak kontrowersyjny w rodzinie, tu poglądy mieliśmy 

bardziej zbliżone. Przewidywałem osobiście, że nagroda pobudzi do działania łowców nagrody, ludzi, 

którzy będą organizować rejsy, czy wybierać trasy, wyłącznie dla jej zdobycia, Obserwowałem wielu 

laureatów - część tylko w publicznym życiu żeglarskim, część także w trakcie organizacji rejsów, 

żmudnych przygotowań, także podczas ich trwania. Wydaje mi się, że większość z nich żegluje BO 

ŻEGLUJE. Część to sportowcy-zawodnicy, którzy po prostu muszą rywalizować i walczyć o 

zwycięstwa. Dla nich wszystkich nagrody żeglarskie są miłym, czasem krępującym dodatkiem, liczy 

się żeglarstwo. 

 

„Szkwał” na planie filmu „Miasto z morza” (materiał Zbigniewa Wernera) 

Są jednak i tacy, którzy nie żeglują, nie ścigają się, ponoszą trud żeglarstwa po to, by doczekać się 

tytułu, statuetki, dyplomu, by udekorować ścianę, czy półkę w domu. Czasem, by udowodnić swoją 

wyższość nad kimś. To rodzi dla nich cierpienie zamiast radości bycia na morzu. Czasem rodzi 

konflikty, urazy, plotki i pomówienia. 

Takie żeglarstwo to nie mój styl, nie moja pasja, lecz przyjmuję do wiadomości jego istnienie. „Niech 

każdy sobie żegluje, jak lubi” – ten cytat z Andrzeja Koryckiego już w „Zimowej porze” był. Zawsze 

jest aktualny. 

Gdy to piszę, znam już decyzję jury Nagrody Honorowej SAJ, nie mogę jednak nic napisać przed 

ogłoszeniem oficjalnego komunikatu na stronie SAJ. Aktywni członkowie Stowarzyszenia domyślą się 

po materiale ilustracyjnym. Ja tylko wrócę do idei Nagrody. Postanowiliśmy przyznawać zawsze tylko 

jedną nagrodę w roku. Postanowiliśmy nie nagradzać „wyczynów”, rekordów, wygranych regat. 

Szukamy żeglarzy, których żeglowanie i działalność powinny być jakimś wzorcem, szczególnie w 

środowisku „przyjemniaczków”, armatorów niekomercyjnych małych jachtów, zwykłych szarych 

żeglarzy. Jak do tej pory każdy laureat był inny, pochodzili z różnych środowisk, organizacji, różne 

były ich żeglarskie zainteresowania i dokonania, różnorodne także wzorce dostrzegane przez jury. 

I dlatego pozostanę pliszką, co swój sajowski ogonek chwali. 

A Gospodarzowi SSI i Czytelnikom życzę zdrowia. 

24 lutego 2021 
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79 O POWROCIE DO ŻEGLOWANIA TRADYCYJNEGO 

Widać zapowiedzi wiosny. Czas wyrwać się z zimowego snu, aby to sobie ułatwić przenoszę się dziś 

na Bałtyk, do wspomnień czasów dla wielu już prehistorycznych. A tematem niech będzie nawigacja, 

na swój sposób królowa nauk wymaganych przy dawniejszym robieniu doktoratów uprawniających do 

otrzymania stopni żeglarskich. 

Dzisiejsi nawigatorzy mają komfort. Sygnał satelitarny, odbiorniki z kolorowymi wyświetlaczami, 

coraz dokładniejsze i samoaktualizujące się mapy i oprogramowanie pozwalające na integrowanie i 

interpretację informacji pochodzących z różnych źródeł i przewidywanie zdarzeń przyszłych. 

Nadal wszystko „samo się nie zrobi". Mapy bywają niedokładne albo mają nieciągłości w informacji. 

Czasem jakieś urządzenie zawiedzie. Czasem ktoś popełni błąd w konfiguracji oprogramowania. 

Częściej myli się w interpretacji tego co widzi, choćby zapominając, że zmiana skali mapy zmienia 

ilość widocznych szczegółów i informacji. Typowe jest wyznaczanie drogi „na skróty", nie bacząc, że 

na kresce do celu jest niewidoczna w tym momencie przeszkoda. Znamy taki wypadek nawet na środku 

oceanu! 

Komfort nie może oznaczać zwolnienia z myślenia 

Kiedyś z nawigacją było inaczej. Na pewno ciekawiej, choć trudniej. No i kosztowało więcej czasu, 

który dziś możemy spożytkować inaczej, czasem nawet przyjemniej. 

Każdy absolwent kursu „na patent" powinien był także dziś usłyszeć o nawigacji zliczeniowej, kiedy to 

znając (w przybliżeniu!) kierunek, w jakim się poruszamy oraz prędkość, a także (dokładniej) punkt 

wyjścia i czas, mogliśmy na mapie wykreślić kreskę i odmierzywszy drogę powiedzieć z dumą: „Tu 

prawdopodobnie jesteśmy”. Tak żeglował Kolumb. No i w Indie (fakt: Zachodnie) trafił. Bez GPS. 

Nawet bez sekstansu. 

Kiedy już zbliżyliśmy się do lądu wchodziła do akcji nawigacja terestryczna (ziemska!) oparta o 

obserwację możliwych do zidentyfikowania okiem, a oznaczonych dokładnie na mapach, obiektów. 

Absolwent kursu na patent dowiadywał się, że to przede wszystkim latarnie morskie. No i wtedy 

zaczynało się: charakterystyki świateł, oznaczenie na mapach, zasięg świetlny, geograficzny, a 

faktyczna widzialność światła. 

W tym zamęcie – zabawa na kursie zimą, „na sucho" - kursantowi pozostawało w pamięci jedno 

powiedzonko: „Jak się ściemni, to się wyjaśni". Faktycznie, pojawienie się świateł po zmroku dużo 

mogło wyjaśnić, najczęściej wszystko. Oczywiście pod warunkiem, że światła były prawdziwe, w 

miejscach pokazanych na mapie, a nie fikcyjne, jak to się autorowi przydarzyło w II połowie XX 

wieku. A wydawałoby się, że fałszywe światła to domena piratów brzegowych sprzed wieków... 

No dobrze: po zmierzchu. A co w dzień? Don Jorge opisuje swoje zabawy z radiolatarniami, sam 

namierzałem lotniczy sygnał z Rønne za pomocą tranzystorowego (kto wie co to?) radyjka „Meridian", 

czy też „Okiean". To jednak były tylko takie zabawy raczej – nigdy nie trafiłem na jacht wyposażony w 

profesjonalny radionamiernik albo odbiornik Decca. 

Trzeba było więc mieć punkty odniesienia w dzień. I takimi znakami dawni nawigatorzy dysponowali. 

Podstawowe źródła informacji były dwa. Mapy brzegowe, na których nanoszono lepiej widoczne z 

morza obiekty. Obok latarń morskich, wieże kościołów, czy maszty radiostacji, czasem jakieś inne 

charakterystyczne budynki. I księga locji. W niej opisywano takie punkty orientacyjne. Zamieszczano 

też rysowane piórkiem panoramy fragmentów wybrzeża: obok wejść do portów, właśnie takie 

charakterystyczne miejsca. 
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Fragment polskiej mapy nr 1 z 1927 roku za: kmdr por. mgr inż. Jacek Kijakowski, Oddział Kartografii Morskiej BHMW 

„Zatoka Gdańska na polskich mapach morskich” 

Każdy przytomniejszy sternik jachtowy (stopień pozwalający pełnić w prl funkcję drugiego lub 

trzeciego oficera, pierwszy był zarezerwowany dla sternika morskiego) z grubsza znał te miejsca. 

Na Zatoce Gdańskiej były to szpiczaste wieże kościołów w Swarzewie i Kużnicy i na Domu Rybaka 

we Władysławowie, kościoła w Jastarni z zieloną kopułą, wiecznie dymiący komin zakładu 

balneologiczego w Sopocie. Potem doszły kominy elektrociepłowni we Wrzeszczu i w Chyloni i 

dźwigi Portu Północnego. Jeszcze później pojawiły się biała wieża ośrodka prezydenckiego i „jajo" w 

Helu. A już ostatnio „Sea Towers” i szklany wieżowiec w Oliwie. Oczywiście, część tych obiektów nie 

ma dokładnych pozycji nawet na mapach papierowych, ale bywalcom służą dla orientacji znakomicie. 

NA morzu takim łatwo rozpoznawalnym w dzień obiektem, czy raczej miejscem, był oczywiście 

Przylądek Rozewie. Dalej wybrzeże polskie jest monotonne i nie ma zbyt wielu charakterystycznych 

miejsc. Kościoły w Cisowie, Rusinowie, czy Sarbinowie, ale też na przykład wysokie elewatory w 

Darłowie, to przykłady obiektów pokazywanych na mapach i w locji. Elewatory zostały rozebrane, 

zastąpił je potężny apartamentowiec postawiony przy samym awantporcie w Darłówku. Inne takie 

obiekty to sanatoryjne wieżowce-szafy w Dziwnówku i monstrualny hotel „Gołebiewski” w 

Pobierowie. Oczywiście nie ma ich na mapach morskich, lecz stanowią niezłe znaki orientacyjne. 

 

Podejście do Darłówka od zachodu 

No i już na deser powiem o punkcie orientacyjnym na naszym wybrzeżu wyjątkowym. To Góra 

Rowokół, która znajduje się między Łebą, a Rowami. Mimo, iż położona jest w linii prostej dobre 6 km 

od wybrzeża, to z racji swojej wysokości jest z morza świetnie widoczna. 115 m nad poziomem morza 
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oznaczają, że dominuje nawet nad wydmowymi wzgórzami na pierwszym planie. Dodatkową 

wartością jest kształt - z każdego kierunku niemal regularny stożek - jak wulkan z książeczek dla 

dzieci. 

 

Rowokół, w pół drogo między Rowami, a Czolpinem 

Nic dziwnego, że „Reefcoll" albo „Refkul" pojawia się na morskich mapach co najmniej od XVII 

wieku. Z całą pewnością góra była znakiem orientacyjnym wiele wieków wcześniej. Była także 

miejscem obronnym (do dziś są ślady grodziska) i miejscem kultu w czasach przedchrześcjańskich. 

Zapewne w średniowieczu pojawiła się katolicka kaplica - nie jest pewne, czy pod wezwaniem 

Najświętszej Panny Marii, czy też patrona rybaków i marynarzy Św. Mikołaja. Po pojawieniu się 

Reformacji miejsce uległo zapomnieniu i zniszczeniu, resztki fundamentów trwały jeszcze sto 

kilkadziesiąt lat temu. 

Tak to kiedyś było. Jak napisałem na wstępie, dziś jest łatwiej. Metody sprzed lat można uznać za 

niepotrzebne. Przy odrobinie dobrej woli i starania, w żegludze bałtyckiej możemy mieć pewność, że 

dopóki ktoś nie wyłączy całego systemu GPS, nawigacja elektroniczna będzie nam działać. To tylko 

kwestia dublowania zasilania i urządzeń, a w czasach smartfonów nie jest problemem posiadać 

zapasowy „system nawigacyjny” w rękach każdego załoganta. Dla mnie jednak umiejętność 

zidentyfikowania punktów na lądzie ma nadal zaletę, choćby taką, że bez wysilania wzroku w 

jaskrawym słońcu mogę zgrubnie kontrolować  gdzie jacht sie znajduje. No i fajnie jest móc 

odpowiedzieć z wystudiowaną nonszalancją na pytanie zaciekawionej załogantki: „Gdzie jesteśmy?” – 

„Widać kościół w Cisowie, zaraz zobaczymy Darłowo”. 

Od dziś mamy podobno meteorologiczną wiosnę. No to zdrowo zmierzajmy do sezonu! 

1 marca 2021 
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80  KOŃCU ZIMOWEJ PORY 

Tegoroczna zimowa pora była wyjątkowo zła. Nie dość, że długo trwa zimno, to ogólnie czas jest 

depresyjny. Choroby, pogrzeby, kryzysy, niewykonalne plany. Wszędzie dookoła. 

Ponieważ głupi mają szczęście, to moja rodzina dostała amortyzator: urodził się Ignacy. Jest 

promyczkiem radości, może będzie kiedyś czwartą generacją skipperów w rodzinie. 

 

Ignacy 

Depresyjna pora pozbawiła i mnie weny. Eugeniusz jednak mnie zawstydził, więc melduję się na 

posterunku. Z oporami zima kończy się. W porcie prace wrą. Także TEQUILA szczęśliwie została 

doprowadzona do wodowania. Nie było to łatwe z powodu mojej praktycznej niezdolności do 

wykonywania jakichkolwiek prac fizycznych. Pomogli jednak przyjaciele... 

 

Oczko mu odpadło, temu misiu... ale zanim dźwig nas podniesie chłopcy zdążą przykleić. 
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I tu przypomina mi się historia sprzed pół wieku. 

Wędrowałem wtedy solo po Tatrach. Żyłem tanio, po studencku, z nałożonym na siebie limitem 

kilkunastu złotych wydatków dziennie, co musiało wystarczyć na wszystko: jedzenie, noclegi, 

przyjemności i, choć w zasadzie podróżowałem autostopem, na przejazdy. 

Pobyt w górach dobiegał końca. Tamtego dnia opuściłem nieistniejący już od lat szałas na Przysłopie 

Miętusim. Nawiasem, miejsce było wspaniałe. Nocleg na pryczach z siennikami, gospodyni gotowała 

wrzątek z wody prosto z potoku i częstowała szarlotką, świeżo upieczoną  na opalanym drewnem 

piecu. Cisza idealna. 

Wyszedłem rano z zamiarem wejścia na Małołączniak i przejścia granią do Kasprowego, by kończąc 

wędrówkę, zjechać kolejką do Zakopanego. Był sierpniowy upał, plecak ze wszystkim, co potrzebne na 

kilkutygodniową włóczęgę po Polsce (łącznie z namiotem), ciążył. Szedłem powoli, systematycznie, 

bez przerw, najpierw doganiany i wyprzedzany przez tych co wyszli później i bez obciążenia, potem 

mijając ich, zmęczonych własnym tempem. Na Małołączniaku zrobiłem zasłużoną przerwę. Pod 

szczytem siedział starszy pan. Flanelowa koszula, pumpy, wełniane długie skarpety, ciężkie buty „na 

traktorach”. Obok zielony brezentowy plecak, właściwie wojskowy tornister. Wypisz, wymaluj turysta 

górski z lat międzywojennych. Siadłem nieopodal, zagadnął mnie... 

On szedł na Halę Gąsienicową. Ruszyliśmy więc razem. Na Kasprowym namówił mnie na obiad w 

restauracji. Wszedłem tam z drżeniem (czy to nie była wtedy najdroższa tzw. „kategoria S” ?), mając 

świadomość, że ceny tam połkną mój dwu-, trzydniowy budżet. Jakież było moje zdziwienie, kiedy 

mój towarzysz zapłacił za wszystko. Próbowałem protestować, że nie będzie okazji rewanżu i wtedy 

dostałem lekcję na całe życie: 

„Synu, kiedyś zaraz po wojnie w podobny sposób nakarmił mnie przygodnie spotkany podróżny. 

Powiedział, że oddam kiedyś komuś następnemu. Dziś zdarzyła się okazja. Ty, jeśli zechcesz, zrobisz 

kiedyś podobnie”. 

Tak to jest, warto czasem bezinteresownie komuś pomóc, nie licząc na rewanż. Taki cieniutki strumy 

życzliwości sączy się poprzez pokolenia, środowiska, jachty i załogi. Czasem wraca. Dziś ja pomogę 

komuś, kiedyś ktoś pomoże mnie albo mojemu następcy. 

 

No ucieczka do Kuźnicy, jeszcze bez foka 

A więc  nastąpił koniec Zimowej Pory, nowy sezon się zaczyna. Obok tradycyjnych apeli o noszenie 

kamizelek i wiązanie się do jachtu, mam dla Czytelników jeszcze jedną radę: NIE DAJMY SIĘ 
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ZWARIOWAĆ! Nie bądźmy nadgorliwi. Naprawdę nie warto zadawać pytań typu: Czy wolno 

żeglować? Jak ktoś zadaje takie pytanie, zawsze się zdarzy nadgorliwy urzędnik albo prawnik, który 

uzasadni, że nie wolno. Akty „prawne” są tak tworzone, że zawsze znajdzie się niejednoznaczność... 

Zostawmy udowadnianie, że nie wolno owym nadgorliwcom. Żeglujmy! Podobnie, zadawanie pytania, 

czy do Szwecji albo Danii da się bez kwarantanny, gdy planowany rejs mamy za trzy tygodnie albo i w 

sierpniu, jest bez sensu, przy tempie zmian w restrykcjach. To sprawdza się na kilka dni przed rejsem. 

Poza tym co Wam grozi? Powiedzą Wam, że jesteście z „zapowietrzonego kraju”? To bez 

wychodzenia do miasta zatankujecie wodę i zawrócicie do pięknej Ojczyzny! A może do tej pory 

wszyscy już zapomnimy o restrykcjach... 

Udanego sezonu! 

29 kwietnia 2021 

                                                 
 


