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Motto I

„ Czyhają na nas niebezpieczeństwa związane z nieprzerwanym przebywaniem w tych 
samych  ciasnych  pomieszczeniach.  Drobne  początkowo,  lecz  nawarstwiające  się  z  
upływem miesięcy, konflikty mogą mieć nieoczekiwane skutki.

Wiele  znacznie  krócej  przebywających  ze  sobą  zespołów  rozpadło  się  w  podobnych  
warunkach. Wiele wypróbowanych przyjaźni pękło, owocując trwałą nienawiścią.

...Nie  będzie  gdzie  się  ukryć  przed  ciągle  tymi  samymi  twarzami,  powiedzeniami,  
nawykami. To nie osiem godzin w biurze. To nawet nie codzienne spotkania w rodzinie.

Wachty, posiłki, nieliczne godziny wypoczynku, wszystko ciągle i nieprzerwanie w tym  
samym  zespole.  Dwa  razy  na  dobę  budzi  cię  ta  sama  twarz.  Zawsze  zbyt  wcześnie  
przerwany sen spłoszy ten sam głos.

...To samo sąsiedztwo przy posiłkach, to samo vis-a-vis.

Ten sam kolega,  równie  niewiele  śpiący,  równie  przepracowany,  będzie  miał  zawsze  
ostatnie  słowo  w  podlegającej  mu  dziedzinie.  Zawsze  rozkaz  będzie  nieodwołalny,  
ostateczny, bez względu na twoje samopoczucie, przekonanie, zmęczenie.

W  takich  warunkach  rodzą  się  najgłębsze,  najtrwalsze  nienawiści.  Tak  pękają  nici  
sympatii,  powstają  obsesje,  animozje  ciągnące się  potem latami,  odciskające piętno na  
całym dalszym życiu. ”

Bolesław Kowalski; Wyprawa „Śmiały”

Motto II

„Utrata statku jest prawie zawsze wynikiem zbiegu okoliczności, których powiązania nie 
są widoczne przed katastrofą. Drobne powody — ważkie skutki.

Villy de Roos: Z Grenlandii do Cieśniny Beringa



Motto III

„Wyspiarze szczerze kochają lenistwo w blasku wiecznie wiosennego słońca, ale jeszcze  
bardziej wdzięczni są niebiosom za ciemne sztormowe noce...

...Rozpadające się ślady zapobiegliwej gospodarności ratowników można jeszcze znaleźć  
na  północnym  krańcu  wschodniego  wybrzeża  Eleutry.  Stara  tzw.  „  wieża  wrakowa”  z  
rozniecanym na jej szczycie płomieniem wabiła statki ku skałom i zagładzie...

...Dla mieszkańców wyspy najmniej pożądanym przedsięwzięciem władz było budowanie  
morskich latarni, do czego się wreszcie zabrano w dziewiętnastym wieku. Przedsiębiorczy  
ratownicy wygaszali je w czasie ciemnych nocy, zapalając światła w innych miejscach. Dziś  
wody  archipelagu  są  oznakowane  bardzo  dobrze,  ale  też  tutejszy  kodeks  karny  nadal  
przewiduje  karę  10  lat  więzienia  za  uszkodzenie  latarni  morskiej  lub  innego  znaku  
nawigacyjnego.  Nie  bez  powodu.  Kiedy  po  przejściu  huraganu  gubernator  spytał  
mieszkańców najbardziej  spustoszonego  Hope  Town,  co  może  dla  nich  uczynić,  stary  
wyspiarz, wskazując dramatycznie na wieżę Latarni zawołał:

- Najlepsze co wasza ekscelencja może dla nas zrobić, to zlikwidować to światło... ”

Bolesław Kowalski: Wyprawa „Śmiały”
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Od autora
Kilka lat temu miałem swoją okazję do żeglarskiej, morskiej przygody. Nie byłem do niej 

przygotowany.

Z dzisiejszej perspektywy rok 1987 jawi się niemal jak czas zamierzchły. Stanąłem przed 
szansą  wypłynięcia  w  świat  W  okresie  narastającego  zmęczenia  i  rozczarowania. 
Kończyłem  40  rok  życia  i  kolejny  ciężki  rok  aktywnej  działalności  w  opozycji  
demokratycznej.  Ówczesne  władze  pozbawiły  mnie  na  całe  lata  paszportu  i  prawa 
czasowego wyjazdu z kraju. Rejs miał być również kolejną próbą odzyskania tego prawa.  
Jako  działacz  opozycji  miałem  świadomość  słuszności  obranej  wówczas  drogi,  ale  i 
poczucie upływu  czasu,  braku jasnych perspektyw i  coraz większy bagaż rozczarowań. 
Czas przeciekał  w oczekiwaniu na zmiany,  okazje przepadały bezpowrotnie  i  nawet dla 
najbliższych z lokalnego idola opozycji  stawałem się coraz większym ciężarem — na co 
dzień przecież żyli z przegranym działaczem „Solidarności”. Tak było w domu, w pracy i na 
wielu spotkaniach towarzyskich. Rzadkie, ukradkowe gratulacje za zachowywanie postawy, 
poklepywania po ramionach i... publiczny niebyt. Większość z nas chciała żyć normalnie,  
mieć sukcesy zawodowe, towarzyskie i materialne. A w tamtym czasie wymagało to jeszcze 
różnych kompromisów, wchodzenia w układy, gierek z możnymi ówczesnego świata. Moi 
koledzy awansowali, uzyskiwali kolejne stopnie naukowe, zdobywali na międzynarodowych 
kursach  i  zagranicznych  stażach  nowe  umiejętności  —  jednym  słowem  rozwijali  się. 
Prześcigali mnie. Zostawałem w tyle, ale nie mogłem pogodzić się z rolą outsidera.

Wokół  mnie  narastała  pustka.  Z  człowieka  czynu  stawałem  się  coraz  bardziej 
zakładnikiem i depozytariuszem pewnych postaw i wartości. Źle czułem się w tej roli, była  
trudna.  Mam  inną  osobowość,  inny  temperament,  potrzebuję  aktywności,  aprobaty  i  
sukcesów.  Szukałem  wyjścia.  Lubię  ryzyko,  szukam  emocji.  W  tej  sytuacji  możliwość 
udziału w bardzo atrakcyjnym rejsie legendarnym już „Darem Przemyśla” pod dowództwem 
człowieka  o  słynnym  w żeglarstwie  nazwisku  „Remiszewski”  wydawała  się  spełnieniem 
marzeń. Paradoksalnie jednak stała się typową wpadką z deszczu pod rynnę. Wszak moi  
koledzy w załodze jachtu mieli prawo liczyć na lepiej przygotowanego żeglarza i bardziej  
syntonicznego partnera.

Dziś,  z  pewnej  perspektywy  widzę,  że  właśnie  oni  byli  czasem  świetni,  z  czasem 
wspaniali, co jednak nie znalazło właściwego odbicia w moich notatkach. A szkoda, gdyż 
nie jest to po ludzku sprawiedliwe.

Nie  jest  to  książka  pretendująca  do  jedynego  obiektywnego  świadectwa.  Jest  raczej 
zapisem stanu  duszy,  nastroju  chwili  — bez  ambicji  pogłębienia  refleksją  opisywanych 
zdarzeń i bez niezbędnego pochylenia się nad moimi współtowarzyszami, a przecież żaden 
z  nich  nie  był  wolny  od  kłopotów,  problemów,  ciężaru  doświadczeń,  każdy  miał  swe 
ambicje,  marzenia i  kompleksy.  Mój  dziennik był  raczej  próbą odreagowania osobistych 
frustracji i niepowodzeń, rozczarowania sobą samym i żalu, że mając niepowtarzalną okazję 
zostania  prawdziwym  żeglarzem  nie  potrafiłem  jej  wykorzystać.  Początkowo  forma 
dziennika — intymnego listu do żony, bez zamysłu publikowania — może w konsekwencji 
dziś jeszcze szokować lub bulwersować zbytnim egotyzmem czy szczerością wypowiedzi. 
Dla mnie, jednak właśnie ta cecha stanowi o jego jedynej może wartości — autentyzmie 
przeżyć i faktów, które miały jednak miejsce. Pewne niezręczności i  niemądre lub zgoła 
niesprawiedliwe aluzje i osądy usunąłem, pewne określenia zmieniłem, a to za radą mojego 
pierwszego  oficjalnego  recenzenta  (dla  nieistniejącego  już  Wydawnictwa  Morskiego  w 
Gdyni),  kapitana  jachtowego  żeglugi  wielkiej,  Wacława  Pertyńskiego,  który  wykonał 
ogromną pracę zadziwiając kompetencją i onieśmielając mnie życzliwością oraz taktem w 
sugerowaniu  konieczności  dokonania  korekty  tekstu.  Dzięki  temu  na  pewno  uniknąłem 
śmieszności,  a  być  może  i  skandalu.  Muszę  przyznać,  że  nie  wszystkie  jego  sugestie 
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uwzględniłem,  wierzę  jednak,  że  nie  poczyta  mi  tego  za  złe.  Dziękuję  również  moim 
wieloletnim współpracownicom i wiernym koleżankom — paniom mgr Teresie Białek i Ewie 
Pawłowskiej,  które  zechciały  zostać  moimi  pierwszymi  czytelniczkami,  recenzentkami  i 
korektorkami tekstu.

Z różnych powodów do dzisiaj nie zapadł ostateczny werdykt Sądu Morskiego w Gdyni,  
rozpatrującego sprawę zatonięcia „Daru Przemyśla”. Mam nadzieję, że zarówno członkowie 
załogi,  jak  i  czytelnicy  — wobec  wieloletniego  już  okresu,  który  dzieli  nas  od  tamtych  
wydarzeń — wybaczą mi publikowanie dziennika przed orzeczeniem Sądu. Upływa 7 rok od 
katastrofy  i  dla  wielu  osób  jej  okoliczności  pozostają  niejasne  lub  zgoła  tajemnicze. 
Niepotrzebnie narastają plotki i legendy.

W ciągu  minionych  kilku  lat  udało  mi  się  nadrobić  zawodowe  zaległości,  miałem też 
okazję pracować pewien czas na najwyższych stanowiskach i brać własne sprawy w własne 
ręce. Dzisiaj przez wielu jestem postrzegany jako człowiek sukcesu. Robię to na czym się 
znam  i  co  lubię.  Cząstka  tego  sukcesu  to  zasługa  moich  twardych  i  wymagających 
nauczycieli i żeglarstwa jako szkoły życia.

Mimo  wielu  nowych  obowiązków  i  licznych  zajęć,  często,  a  ostatnio  coraz  częściej 
wracam myślą do kolegów z rejsu i czasu spędzonego na oceanie.

Katowice, 21 lipca 1994 r.

Jerzy Kurkowski
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Wstęp
To było w nasze imieniny.  Jeden z moich przyjaciół,  Jurek Hermanson działacz klubu 

żeglarskiego  „Stewa”  przy  Akademii  Medycznej  w  Katowicach,  zaproponował  mi 
niespodziewanie  udział  w  rejsie  na  Karaiby  jachtem  „Dar  Przemyśla”.  Organizator 
przedsięwzięcia — Związek Żeglarski w Przemyślu — pozostawił obsadzenie stanowiska 
lekarza wyprawy działaczom „Stewy”.  Obie organizacje od lat łączy wieloletnia sportowa 
współpraca.  Działacze klubu  znaleźli  się  w kłopocie,  bowiem nikt  z  moich  kolegów nie 
kwapił  się do udziału w kosztownej,  wielomiesięcznej wyprawie. Sam w pierwszej  chwili 
odmówiłem  — wydawało  mi  się,  że  powinienem realizować  swoje  wcześniejsze  plany, 
przewidywałem ponadto kłopoty z uzyskaniem długiego, bezpłatnego urlopu. Nie miałem 
też pewności, że tym razem otrzymam paszport. Jednakże raz rozbudzonej wyobraźni nie 
potrafiłem już poskromić, a kiedy w następnych dniach do sprawy rejsu powróciła moja 
żona, potraktowałem rzecz poważnie.

Miałem jednak liczne zastrzeżenia: nigdy dotychczas nie pływałem jachtem po morzu — 
niedawno dopiero uzyskałem stopień żeglarza. I  mimo że od lat spędzałem wakacje na 
żaglówce, pływając po różnych śródlądowych wodach —w kategoriach żeglarskich byłem 
nowicjuszem. Ponadto miałem na blisko pół roku pozostawić żonę z maleńkim dzieckiem, 
pracę w klinice i  moich pacjentów. Nie byłem też pewien swojej  kondycji  psychicznej w 
krańcowo trudnych warunkach dalekomorskiego rejsu.

Minęło kilka dni, nim się ostatecznie zdecydowałem, a potem wypadki potoczyły się już 
błyskawicznie. Skontaktowałem się z Arturem Kogutem w Przemyślu — spiritus movens 
całego  przedsięwzięcia,  zostałem  zaakceptowany  i  otrzymałem  określone  zadania  do 
wykonania.  O  ile  jednak  w  zakresie  zaopatrzenia  medycznego  rejsu  czułem  się 
kompetentny, to w wielu innych sprawach polegałem niemal całkowicie na doświadczeniu 
żony i rodziny.

W  miarę  upływu  czasu  poznawałem  przyszłych  uczestników  rejsu,  swoją  załogę. 
Stanowili ją ludzie z różnych miast: Andrzej Remiszewski z Gdańska, Jola Szczerbińska z 
Warszawy,  Artur  Kogut  i  Jaśko Kostiuk  z  Przemyśla.  Roberta  Sienkiewicza  i  Ryszarda 
Mruka miałem poznać dopiero na dwa tygodnie przed wypłynięciem, już w Gdyni.

Nasza siódemka stanowiąca załogę pierwszego z trzech etapów rejsu, miała doprowadzić 
jacht do Hawany, a stamtąd samolotem wrócić do kraju. W drugim etapie następna załoga z 
kapitanem Robertem Sienkiewiczem miała pływać  przez dwa miesiące w rejonie Morza 
Karaibskiego. W trzecim zaś etapie następna załoga pod dowództwem kapitana Grzegorza 
Sabiniaka  z  Łodzi  —  miała  przeprowadzić  jacht  na  Morze  Śródziemne.  Cały  rejs 
zaplanowany  był  na  prawie  dziewięć  miesięcy.  Pod  względem  organizacyjnym, 
zaopatrzenia oraz długości trasy — ogromne przedsięwzięcie.

Od maja do chwili wypłynięcia — niemal codziennie, poza kilkoma tygodniami spędzonymi 
w miesiącach wakacyjnych w Paryżu — byłem zaangażowany w przygotowania.

Zgodnie  z  wcześniejszą  umową,  na  początku  września,  z  zapasami  żywności,  sprzętu 
medycznego i wyposażeniem osobistym zameldowałem się w Warszawie. Stąd z Arturem i 
Jaśkiem  dotarliśmy  do  portu  jachtowego  w  Gdyni,  przywożąc  ze  sobą  niemal  pełną 
ciężarówkę  wszelkich  zapasów.  Tego  dnia,  tj.  2  września  1987  roku,  „Dar  Przemyśla”  
wyciągnięty  z  wody,  ustawiony  na  stojakach  stał  na  nabrzeżu  Harcerskiego  Centrum 
Wyszkolenia  Morskiego.  Zobaczyłem  go  po  raz  pierwszy.  Byłem  zachwycony!  Przez 
następne dwa tygodnie harowaliśmy po 16-18 godzin dziennie, sposobiąc  jacht do drogi i  
załatwiając liczne sprawy urzędowe. Korzystaliśmy z uprzejmości i życzliwości wielu osób. 
W dużej mierze dzięki ich bezinteresownej pomocy rejs doszedł do skutku. Mam nadzieję, 
że wszyscy Oni wiedzą o tym doskonale. Muszę jednak wspomnieć o pomocy i ogromnej  
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pracy,  jaką wykonała moja żona, oraz o gościnności i  mądrych radach doświadczonego 
żeglarza, mojego gdańskiego przyjaciela, dr. Jana Niżnikiewicza.

Dziennik
Wypływamy.  Jest  16  września  1987 roku.  Na godzinę 10°°  mamy uzgodniony termin 

odprawy celnej i wopowskiej, tuż przy główce portu jachtowego. Wieje, ale nie tak mocno 
jak wczoraj, kiedy to kapitan podjął decyzję odraczając początek wyprawy ze względu na 
silny wiatr i wzburzone morze.

Odbijamy od kei — samo wyjście w morze mało udane, choć widowiskowe: zapominamy 
o jednej z cum i walimy rufą w nabrzeże, a po chwili  dziobem w pirs — aż zadygotało.  
Momentalnie stwarza się napięta atmosfera. Koledzy klną jak ciury.  Andrzej  — kapitan,  
wrzeszczy  jak  opętany,  sam  komentuje  swoje  polecenia  i  wystawia  wszystkim  mało 
pochlebne cenzurki — co dodatkowo podsyca i tak już nerwowy nastrój. Nasze odejście  
obserwuje kilkanaście osób, trochę wstyd. Andrzej, który stoi za sterem i dowodzi, ma tego 
pełną świadomość. Do kei celników podpływamy aż dwukrotnie, bo za pierwszym razem 
zabrakło  nam  kilku  metrów.  Moi  koledzy  nie  denerwują  się,  jednak  ich  posępne  miny 
świadczą  o  dezaprobacie  dla  takiego  manewru.  Kiedy  za  drugim  razem  sprawnie 
podchodzimy do pirsu, Andrzej dumnie wypina pierś i  niespodziewanie radośnie udziela 
nam pochwały za udaną współpracę. Chwilę czekamy na wopistów i celników. Żegnam się 
z Małgorzatą, która przez ostatnie dni dzielnie pomagała nam w załatwianiu różnych spraw.  
Odprawa  trwa  krótko  i  przebiega  sprawnie,  nawet  przyjemnie.  Ostatnie  życzenia: 
pomyślnych wiatrów, stopy wody pod kilem! I bardziej osobiste — trzymaj się ciepło, napisz 
oraz  wracaj,  jak  ci  będzie  źle!  I  zaraz  potem  białe  chusteczki  powiewające  w  rękach 
naszych bliskich.

Opuszczamy basen jachtowy i wychodzimy w morze. Tuż za główkami łapie nas wiatr o 
sile 5-6°B z ostrą, krótką falą. Po wyjściu za Hel zaczyna się „pawi koncert”. Kołysze jak 
cholera — łódka trzeszczy, bulgoce przelewająca się woda i ropa w zbiornikach, otwierają 
się szafki i bakisty, wypadają naczynia, drzwi z szafy tarasują dojście do forpiku. Narastają 
mdłości, osłabienie i apatia. Po czterech godzinach leżę na zawietrznej przewieszony przez 
reling i wymiotuję. Wstrząsają mną dreszcze, łzy zalewają mi oczy. Jestem coraz słabszy. 
Nicuje mnie tak do pierwszej w nocy. Potem wiatr ustaje i zmniejsza się fala. Do tego czasu 
wymiotują już wszyscy. Pod pokładem coraz silniej śmierdzi wylewająca się do zęzy ropa i  
rzygowiny.  Każde  zejście  pod  pokład  wywołuje  torsje.  Króluje  choroba  morska.  To  nie 
słabość błędnika  — choruje  cały  mózg!  Dominującym objawem jest  osłabienie,  uczucie 
dyskomfortu  i  narastające  zobojętnienie  -  po  całkowitą  apatię.  Oczywiście,  objawem 
najbardziej spektakularnym jest sam akt zwrotnej perystaltyki żołądka i jelit.

W nocy mam kolejną wachtę. Czuję się już znacznie lepiej, choć do dobrostanu jeszcze 
bardzo daleko. Nadal duża fala, wiatr przeciwny z zachodu, co kilka godzin zmieniamy hals. 
Jacht tnie dziobem fale, dzielnie wytrzymuje ich uderzenia.

Dzisiaj się bałem. Bałem się przechyłów, uderzeń fali, że wiatr lub fala zrzuci mnie do 
zimnego morza, zmyje z pokładu. Bałem się również, że rozleci się statek, przewróci na 
przechyle. Ten wszechogarniający, zwierzęcy strach pojawił się zaraz po minięciu Helu, po 
opuszczeniu  zatoki.  W  miarę  upływu  czasu  wraz  z  rozwojem  choroby  narastało 
zobojętnienie, niechęć do przeciwstawiania się losowi. Gdybym w takim stanie znalazł się 
za burtą w tym zimnie i osłabieniu — nie miałbym nawet siły krzyczeć, a co dopiero pływać, 
ratować się. Szczęśliwie nie wypadłem — stale przypięty do life-liny, która dawała pozorne 
poczucie  bezpieczeństwa,  podobnie  jak  sztormiak,  który  łudził  nadzieją,  że  okryty  nim 
człowiek nie przemoknie od deszczu i fali.
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Kładę się spać o 230. Śpię — mimo lęku — dobrze, zmaltretowany chorobą i nadmiarem 
wrażeń. Budzę się jednak już po kilku godzinach — jeszcze w ciemności, wsłuchując się w 
dochodzące  do  mnie  odgłosy.  U  takiego  szczura  lądowego  jak  ja,  owe  trzeszczenia,  
uderzenia nie budzą zaufania. Wiem jednak, że będę musiał się z nimi zżyć. Tak mija mój  
pierwszy dzień na morzu.

17 września, Bałtyk

Pogoda  ładna,  niezły  wiatr.  Zmieniamy  żagle  —  zakładamy  genuę,  a  po  południu 
wciągamy jeszcze apsla i bezan. Jest przyjemnie — słonecznie i ciepło. Suszymy statek — 
wszędzie woda i wilgoć, jak po bitwie. Nadal mnie mdli. Około południa decyduję się na 
zjedzenie  jabłka.  Miłym  zaskoczeniem  jest  brak  natychmiastowej  „reakcji  zwrotnej”.  Po 
godzinie  z apetytem zjadam kaszkę bananową i  kromkę chleba. Wieczorem zjadam już 
normalny, choć wczorajszy obiad.

W ciągu dnia Artur, który wyraźnie doszedł do siebie, uczy mnie sterowania, a Andrzej i  
Robert żeglarskiej roboty. Nie wszyscy są jeszcze w dobrej formie. Rzygają Jaśko, Artur, 
Robert  i  Andrzej,  okresowo  nicuje  Jolę.  Rysiek  robi  to  ukradkiem,  szybko  i  jakby  bez 
większego wrażenia — wydaje się, że on jeden nie choruje, a jedynie wymiotuje.

Ubikacja jest za rufą. Jeszcze w Gdyni, w Centrum Wychowania Morskiego ZHP, gdzie 
sposobiliśmy nasz jacht do drogi, wykradziono nam specjalną muszlę klozetową. Nas to nie 
zdziwiło,  ale przewiduję kłopoty w portach.  Dzięki  kradzieży w kingstonie — ubikacji  — 
zasztauowano dużo różnych przedmiotów, w tym również trochę żywności,  na którą nie 
byłoby już miejsca na jachcie.

Na statku mamy dzisiaj pierwszych miłych gości — mały, szary ptaszek typ zimorodka — i 
liczne owady. Za rufą w odległości kilkuset metrów stale „wisi” w powietrzu mewa. Suszenie 
bielizny,  butów i  sztormiaków oraz rozmowa w kokpicie na zakończenie dnia.  Wyraźnie 
odzyskujemy dobre samopoczucie, wróciły apetyty, przestałem się bać. Życie regulują nam 
wachty — kiedy jedni na pokładzie, inni śpią, bez względu na porę dnia czy nocy.

I  jeszcze  jedna  refleksja  z  mojej  pierwszej  nocy  na  morzu.  Nocy  bezchmurnej, 
rozgwieżdżonej, na jachcie z żaglem pełnym wiatru. Jeszcze słowo o zimnie i wilgoci — 
wieczorem i w nocy są one wszechobecne.

Na pierwszą wachtę  włożyłem ciepłe spodnie, gruby,  z długim rękawem podkoszulek,  
koszulę, sweter, kurtkę, a na to wszystko ubranie-sztormiak, jakoby nieprzemakalne. Mimo 
to po dwóch godzinach wachty miałem zgrabiałe ręce i lodowate stopy. Rozgrzać można się 
pracą  lub  herbatą,  ale  -  z  powodów,  o  których  była  już  mowa  — nie  byłem  w stanie  
wykorzystać żadnej z tych możliwości. Na dzisiejszą wachtę zabezpieczam się dodatkowo 
w podwójne ciepłe skarpetki i ręcznik pod szyję. A jednak — po czterech godzinach kurtkę 
na piersiach i rękawy mam przemoczone. Od połowy wachty znów marzłem. Nadal będę 
szukał sposobów na zimno.

Na wachcie długo i  przyjemnie rozmawiam z Ryśkiem. Rozmawiam o jego wnukach i 
moich dzieciach. Jest ciemno, mglisto, niekiedy słychać łopot żagla.

18 września, godz. 1500

Od wczorajszego wieczoru wiatr  z  baksztagu,  płyniemy z szybkością  6-7 węzłów na 
zachód. Morze spokojne, wiatr dobry, kierunek właściwy. Moje pierwsze godziny za sterem 
— popełniam błędy,  ale  nie  kardynalne.  Po kilku godzinach zaczynam czuć jacht,  jego 
bezwładność, siłę wiatru, pracę steru. Podoba mi się ta robota, za sterem wreszcie czuję,  
że w tym rejsie mam na coś wpływ. Miłym i taktownym nauczycielem sterowania okazuje  
się Artek. Sterowania uczy mnie również Robert.
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Jest  pochmurno.  Z  rzadka  w  polu  widzenia  pojawia  się  inna  jednostka.  Spotykamy 
radziecki statek „Michaił Zubow”, który — nie wiedzieć dlaczego — przez kilka godzin krąży 
w pobliżu naszego jachtu, zmuszając nas do stałego napięcia uwagi. Po kilku godzinach 
widzialność pogarsza się. Niebo pokrywa warstwa chmur całkowicie zasłaniając księżyc i 
gwiazdy. Płyniemy na kompas — kurs 270° przez 12 godzin i nad ranem zbliżamy się do  
południowego krańca Bornholmu.

Moja pierwsza świadoma noc na morzu, spędzona na wachcie. Wsłuchując się w dźwięki, 
uczę  się  ich:  inne  wydaje  jacht,  inne  wiatr,  a  jeszcze  inne  morze.  Szum  wody  jest 
przyjemny, jakby aksamitny, chwilami przypominający przesypywanie ziarna.

Miałem dwie czterogodzinne wachty — od 20°° do 2400 i od 400 do 800 rano. Pierwsza z 
Ryśkiem — spokojna, szybkość 6 - 7,5 węzła. Jedyne realne niebezpieczeństwo to stadko 
kutrów rybackich — „rybaków”, jak je nazywamy — trałujących na Ławicy Słupskiej, które w 
miarę  ich  opływania  pokazują  nam  kolejno  zielone  światła  prawej  burty.  Potem  znów 
wracamy  na  kurs.  Między  wachtami  krótki,  mocny  sen.  Zaraz  na  początku  wachty 
wchodzimy  w  ulewę  —  już  po  chwili,  mimo  nowego  sztormiaka,  jestem  przemoczony. 
Najbardziej „puszcza” łączenie kołnierza z kapturem. A miał to być najlepszy sztormiak, tuż 
przed rejsem wybuliłem zań kilka tysięcy złotych. Z moim oficerem sterujemy na zmianę — 
po godzinie. Płynie się ciężko, w pełnej koncentracji.

Na śniadanie Jaśko, który dzisiaj ma wachtę w kambuzie, karmi nas flakami i poi gorącą 
herbatą.  Idę  spać.  Przez  sen  rejestruję  jeszcze  zmianę  kursu  i  żagli.  Budzę  się  około 
południa. Jachtem kiwa i kołysze. Znowu mnie mdli. Rezygnuję z obiadu, ku uciesze moich 
kolegów, i z kubkiem gorącej herbaty instaluję się w kokpicie, na świeżym powietrzu. Pod 
pokładem ciągle śmierdzi ropą. Oczywiście, pisać muszę pod pokładem i natychmiast mnie 
mdli. Jachtem kiwa, kiwa... Morze znowu nabiera rozkołysu. Jesteśmy na wodach duńskich.

19 września, godz. 1630, sobota

Po  wczorajszym  kołysaniu  powrócił  zachodni  wiatr.  Halsujemy.  W  ciągu  doby 
przepłynęliśmy  125  mil  —jednak  posuwając  się  do  przodu.  Jest  pochmurnie,  chwilami 
wchodzimy w kolejne szkwały.

Przy takiej pogodzie każda zmiana żagli jawi się bardzo dramatycznie zwłaszcza, jak się 
jest  pod pokładem. Głośny łopot  żagla,  stuk butów po pokładzie,  świst  lin,  pisk bloków 
powodują, że chwilami atakuje mnie strach. Czy nasz jacht to wszystko wytrzyma?

Na lewym halsie, w baidewindzie płyniemy z szybkością powyżej 7 węzłów. Przy takiej  
szybkości jacht bardzo dobrze słucha steru, reaguje na każdy ruch. Chwilami dziób jachtu 
nuża się w fali, to znów celuje w niebo, dzisiaj akurat w dyszel wielkiego wozu, wyraźnie 
widoczny na tle ciemnego nieba. Niebo rozgwieżdżone, z wyraźną wstęgą drogi mlecznej.  
W takich chwilach stale zjawia się przed oczyma obraz Podkowińskiego — „Szał”. Podobne 
odczucie lęku i fascynacji.

Oczywiście, jestem przemoczony na wylot — mimo sztormiaka i dodatkowych gumowych 
rękawic.  Bryzgi fal — skutek uderzeń dziobem w fale — raz za razem zalewają pokład, 
sieką biczem wody w twarz,  zostawiając  nieprzyjemny,  gorzki  smak  soli  w  ustach.  Ale 
pływanie  wspaniałe  —  pęd  wichru,  szum  morza  i  to  nigdzie  nie  spotykane  uczucie 
wspinania się z każdą falą wyżej i wyżej... ku gwiazdom. Owe doznania sprawiają, że mimo 
trudności lubię stać za sterem.

Nad ranem budzą mnie uderzenia fali w dziób jachtu. Przecieka opętnik masztu i przy 
większym przechyle woda cieknie wprost  do koi Artka albo mojej.  Zależy od halsu. Mój 
śpiwór w nogach jest mokry i namoczony jak gąbka. Rozespany, w ciemności, w niewielkim 
pomieszczeniu, na ostrej fali, co jakiś czas rzucany silnym uderzeniem to o stół, to o koję 
lub  maszt,  buduję  ze  sztormiaków osłonę  przed  wodą.  Po  godzinie  jest  lepiej,  ale  do 
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śniadania  dosypiam  na  przemoczonych  materacach.  Co  jakiś  czas  uderzenie  fali  jest 
potężne, mało nie spadamy z koi. Po jednym z takich „strzałów” wylatują kubki nie najlepiej  
zasztauowane w bakiście.  Kubki  były  fajansowe i  niewiele  ich zostało,  część bez uszu, 
nadbitych  zostawiamy.  Skorupy  do  kubła.  Rano  zbieramy  z  podłogi  kambuza  miski,  
talerzyki, widelce, cebulę, pomidory, termos i resztki fajansu podrygujące z rytmem fali.

W ciągu  dnia  jachtem kiwa  nieprzyjemnie.  Znowu  chorują  Jola  i  Artur.  Mnie  mdli  do 
obiadu. Po obiedzie zasypiam na fotelu w sterówce, w mokrej kurtce, aby trochę podeschła. 
Schorowana, rozbita psychicznie i fizycznie Jola przekazuje mi zagnojony nie sprzątnięty 
kambuz. Kiwanie, stale utrzymujący się smród ropy, najsilniejszy w kambuzie, oraz brudne 
naczynia powodują, że długo muszę się mobilizować,  nim wreszcie mogę przystąpić  do 
gotowania obiadu.

Moja pierwsza, 24-godzinna wachta kambuzowa. Po nakarmieniu kolegów sprzątanie w 
kambuzie i  mycie garów. Trochę to trwa i  w tych warunkach nie jest to przyjemne. Ale 
trudno. W gorszych warunkach w poprzednich dniach koledzy gotowali i dla mnie.

Po południu wychodzi słońce. I ja wychodzę na pokład trochę się podsuszyć. Płyniemy 
nadal bajdewindem — wszystko drga znajomym rytmem fali, który można już przewidzieć, 
choć nie zawsze — bo oto jeden bryzg fali idący od dziobu trafia mnie w głowę, zalewa 
twarz.  W momencie jestem przemoczony na wylot.  Uciekam pod pokład przy goniącym 
mnie głośnym śmiechu stojącego za sterem Jaśka. Jesteśmy chyba gdzieś na południe od 
Trelleborga, w połowie drogi między Szwecją i NRD.

Rano  scysja  pomiędzy  kapitanem i  pierwszym  oficerem — Robertem.  Robert  mocno 
poirytowany zarzuca Andrzejowi  brawurę  w prowadzeniu jachtu, zapominanie o tym,  że 
jacht musi wytrzymać jeszcze co najmniej 9 miesięcy rejsu, oraz bałagan w składowaniu 
żagli pod pokładem. Awantura trwa krótko i kończy się z drugim śniadaniem. Potem istotnie 
zmieniamy żagiel na małego kliwra i już znacznie spokojniej, choć nadal z szybkością 5 
węzłów,  kontynuujemy pływanie.  Na morzu duży ruch,  rybacy,  promy,  statki  handlowe i  
okręty wojenne, nawet jakiś żaglowiec — jesteśmy w ruchliwym rejonie Bałtyku.

20 września, godz. 1630, niedziela

W nocy morze uspokoiło się. Spałem dobrze i długo, bo od 2100 do 700 rano. Wychodzę na 
pokład  — mała  fala  i  niemal  bezwietrznie.  Na  śniadanie  przygotowuję  jaja  na  boczku, 
kanapki,  kakao i  ciasto mojej  mamy.  Wszystko  smakuje wybornie.  Minęły dolegliwości  i 
apetyty  mamy wszyscy  ogromne. W sklarowaniu  kambuza dzisiaj  pomaga mi  Jola.  Już 
przed 10°° kończę pracę w kambuzie i przekazuję go Ryśkowi.

W południe  zaczynam kolejną  wachtę  pokładową.  Przed  kilkoma minutami  minęliśmy 
południowo-wschodni przylądek duńskiej wyspy Mön. Wieje słabiutko, prosto w twarz, tzw.  
wmordewind. Andrzej decyduje się na zrzucenie żagli i włączenie silnika.

Wszyscy wyjmujemy mokre ciuchy, śpiwory i materace. Po chwili suszą się na relingu, 
bomie  —  gdzie  się  tylko  da.  Jacht  tak  obwieszony,  że  przypomina  chińską  dżonkę 
wielodzietnej rodziny. Dzięki silnikowi płyniemy z szybkością prawie 6 węzłów w kierunku 
zatok — Meklemburskiej i  Kilońskiej.  Naszym najbliższym celem jest basen jachtowy na 
przedmieściu Kilonii — Holtenau.

Przez dłuższy czas steruję prosto w migającą zza kolumny masztu tarczę słońca. Jest 
ciepło.  Słoneczne  promienie  kładą  się  na  pomarszczonym  falą  morzu,  to  srebrnym,  to 
antracytowym blaskiem. Długo płyniemy środkiem tej poświaty.

Po kilku godzinach gasimy silnik i znowu zaczynamy żeglarską robotę. Halsujemy nadal w 
słońcu. Odczuwam przyjemne kołysanie i rytmiczny szum rozbryzgującej się o dziób jachtu 
fali. Jest niedzielne popołudnie. Znajdujemy się na wysokości duńskiego przylądka Gedser. 
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W pewnej  chwili  Andrzej  odbiera mi  ster i  zarządza alarm „człowiek za burtą”.  Manewr 
przebiega  nadzwyczaj  sprawnie  i  po  minucie  kończy  się  podjęciem  pływaka,  który 
symulował człowieka za burtą.

Trochę o kolegach. Załogę stanowi siedem osób, w tym jedna kobieta. Jaśko, mechanik,  
jest  — jak ja — również pierwszy raz na morzu. Teraz czuje się już znacznie lepiej  — 
opuściła go choroba morska. Jest w wyraźnie dobrym humorze, stale wszystko zabawnie 
komentuje, również moje zachowanie. Na szczęście, nie wszystko rozumiem, posługuje się 
bowiem gwarą przemyską, w której zaśpiew pewnych sylab towarzyszy połykaniu innych.  
Zauważyłem, że im głośniej mówi, tym ma większy apetyt. A zjeść potrafi ten blisko 185 
centymetrowy, ważący około 100 kilogramów — niedźwiadek przemyski.

Jola, z wykształcenia anglistka, pracuje zawodowo jako tłumacz w Warszawie, gdzie stale 
mieszka, jest sternikiem morskim. Pływa już wiele lat po morzu, wielokrotnie z Andrzejem 
jako kapitanem. Ją choroba morska zmaltretowała chyba najbardziej. Jest spokojna, słaba i 
małomówna. Pełni spontanicznie rolę rezonera kapitana, podszeptuje nam, co Andrzej lubi, 
a czego nie toleruje,  typowa asystentka.  Rola zrozumiała w kontekście ich wzajemnej  i 
widocznej  dla  wszystkich  sympatii.  Poza  tym  robi  to  dość  delikatnie  i  nie  jest  z  tym 
nachalna. Zresztą Jola z Andrzejem są na „swojej częstotliwości”, z gestów, tonu, sposobu 
zwracania się do siebie, widać, że znają się już zapewne długo i lubią się. Oboje zresztą, 
zwłaszcza Andrzej, często to podkreślają. Czy na dłuższą metę nie będzie to denerwujące? 
Pożyjemy, zobaczymy.

Artur  zbudził  się  rano  w  dobrej  formie.  W  nocy  spał  spokojnie  i  bez  przerwy.  Nie 
obudzono go na wachtę,  na której  zastąpił  go Andrzej. Ładny gest.  Rano Artek próbuje 
protestować, ale że jest w dobrym nastroju, bez śladu choroby, wszyscy uznajemy, że tak 
należało postąpić. Artur lubi zjeść. Dzień zaczyna od swojego „a może by tak co zjadł?” 
Lubi również przekąszać i mówić o jedzeniu. Ma patent sternika morskiego, jest oficerem 
wachtowym, ale pochłaniają go sprawy żarcia. I tak być powinno, gdyż przed rejsem pełnił  
rolę aprowizatora,  na jachcie zaś jest  ochmistrzem. „Podziwiałem” go,  jak chorował,  był  
zmieniony — osowiały, szary — blady na twarzy, ociężały w ruchach — nigdy jednak nie  
opuścił żadnego posiłku, choć zwykle już w trakcie zwracał wszystko Neptunowi. Po ataku 
torsji, kiedy tylko poczuł się lepiej, jak zaklęcie powtarzał „może by tak co zjadł, to by się  
lepiej poczuł” i cała historia zaczynała się od nowa. Rzecz jasna, nie mogło się obyć bez 
żartów na ten temat, przyjmowanych i przez niego ze szczerym rozbawieniem, lecz bez 
wpływu  na  rytuał.  I  to  jest  nasz  drugi  niedźwiadek  przemyski,  kubaturą  nie  tylko  nie 
ustępujący Jaśkowi, ale nawet go przerastający.

Rysiek, prawie 60-latek, w doskonałej  formie. Od lat jest  kapitanem żeglugi bałtyckiej.  
Pływa dużo po Bałtyku i wodach Europy. Prawie co roku - w ramach własnego urlopu — 
szkoli młodzież żeglarską w Trzebieży. Do takiego rejsu, jak sam mówi, przygotowywał się 
przez  kilka  lat,  ciułając  urlop  i  pieniądze.  Na  co  dzień  pracuje  jako  elektronik  w 
Rzeszowskim Oddziale TV. Teraz realizuje marzenie swego życia.  Dziś to marzenie ma 
bardzo prozaiczny wymiar — przygotowywanie na kolację kaszanki ze smażoną na maśle 
cebulką.

W ciągu dnia wędkujemy (ja z Jaśkiem). Płyniemy za szybko i błyski mimo zawieszonych 
ołowianych ciężarków idą tuż pod powierzchnią wody. Zabawa pyszna, ale efekt żaden. To 
zresztą  tylko  przymiarka  do  połowów  atlantyckich,  na  które  już  teraz  rozbudzając 
wyobraźnię  ostrzymy  sobie  zęby.  Mam tylko  obawy o  mój  sprzęt,  być  może  dobry  na 
połowy  jeziorowe  i  z  tą  myślą  przed  laty  kupowany,  ale  na  Atlantyku...  Pogoda  nadal  
słoneczna. Udało się wysuszyć ciuchy, podsuszyć nieco materace i śpiwór.

Jak z alkoholem? Wbrew obawom — bardzo dobrze. Nie ma czasu — to raz, a chyba 
przeważa poczucie obowiązku. Choć Jaśkowi stale marzą się „dwie lufy z meduzą”, czyli 
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dwie pięćdziesiątki z galaretką z cielęcych nóżek. Koledzy trochę piwkują — czasem po 
wachcie łyk rumu do herbaty. Ja — mój przydział, 10 butelek piwa „Leżajsk”, chomikuję na 
Atlantyk. Ale wystarczy mi woli? Zwłaszcza, że koneserzy ostrzegają, że do Atlantyku piwo 
skiśnie.

22 września, wtorek, Kilonia, godz. 1100

Wczoraj nic nie zapisałem. Ale też dzień był wyjątkowy. Pierwszy raz w życiu wpływałem 
do portu. Była to Kilonia w RFN. Miałem od czwartej rano wachtę. Płynęliśmy po spokojnej  
wodzie Zatoki Kilońskiej — niczym po autostradzie — torem wodnym bogato wyznaczonym 
bojami. Ruch jak na przysłowiowej Marszałkowskiej. Mijają nas typowe masowce, zbiorni-
kowce,  statki  rybackie,  motorówki,  kutry  i  śmieszne  stateczki  przypominające 
zminiaturyzowane Centrum Pompidou lub pomnik hydraulika.

Wczesnym rankiem wpływamy do basenu jachtowego w Holtenau. Największe zdziwienie 
budzi przeźroczysta woda. Widać dno na głębokości kilku metrów. A przecież to ten sam 
Bałtyk, co w Gdyni. Port tuż obok wcale nie mniejszy, a ruch statków ogromny. Widać — i  
tak też można. Tylko, jak oni to robią? Zresztą — podejrzewam — to pytanie będzie się  
nam nasuwać stale w czasie pobytu w Europie. Jak się później okazało, nie opuszczało nas 
ono nigdy,  aż do Kuby włącznie, zawsze jednak wyrażało podziw dla jakiegoś zjawiska, 
osiągnięcia czy przedsięwzięcia. Po raz ostatni - jak oni to robią — zapytał mnie jeden z 
kolegów na lotnisku Okęcie, kiedy po kilku godzinach oczekiwania okazało się,  że jego 
walizka zginęła gdzieś między Pragą a Warszawą...  Ale dość dygresji.

Po przepłynięciu Bałtyku na jachcie mnóstwo roboty. Z jednego zbiornika wyciekło około 
150 litrów ropy.  Wszystko spływało do zęzy,  a na przechyłach rozlewało się po jachcie. 
Wyjaśniło się, dlaczego stale śmierdzi pod pokładem. Dostaje się Jaśkowi, który bezradnie 
rozkłada ręce.  Nieszczęsne paliwo zalało  wszystkie  puszki,  naczynia  i  dziesiątki  innych 
przemyślnie  poupychanych  rzeczy  zasztauowanych  pod  podłogą,  wsiąknęło  w  rzeczy 
osobiste i zapasowe sztormiaki. Mogiła.

Zepsuty jest silnik. Jaśko, którego jeszcze uważamy za absolutny techniczny autorytet  
mówi, że wysiadła „jedna z kompresji”. Na topie urwana antena UKF. Ponadto zaczyna gnić 
i  pleśnieć żywność.  Całe prawie jedzenie trzeba przejrzeć przed wyruszeniem w dalszą 
drogę. Zajęć starczy na cały dzień. Pomagam Artkowi w przeglądaniu żywności. Całe tony 
wędrują przez nasze ręce. Na pomoście i ławkach suszymy pleśniejący chleb, wyrzucamy 
rozlatujące  się,  nasiąknięte  wodą  kartonowe  pudła,  upychamy  słoje,  wycieramy  z  ropy 
liczne produkty. Mordercza, mozolna, mało efektowna robota. I tak do wieczora.

Dopiero po zmroku, już po 18°° kończymy. Wtedy wreszcie można skorzystać z gorących 
natrysków,  umyć  włosy,  wyprać  w  słodkiej  wodzie  ciuchy,  w  tym  kilkadziesiąt  par 
nylonowych majtek, które wieziemy na Kubę, uświadomieni przez dobrze poinformowanych 
w kraju,  że  majtki  „tam idą”.  Natryski  są publiczne i  w czasie,  kiedy piorę te  kolorowe 
damskie,  oczywiście  majtki,  przez  toalety  przewija  się  sporo  różnych  ludzi.  Dziwnie 
wszystkie rozmowy milkną w pobliżu „mojej pralni”, a mnie robi się gorąco. Nic nie mówię — 
bo co było mówić — a majtki, jakie są, każdy widzi.

Po  tych  emocjach,  już  wyszorowany  i  w  nowych  ciuchach  próbuję  dodzwonić  się  z 
automatu  do  Katowic.  Linia  jednak  stale  zajęta.  Wracam  na  kolację,  połykam  ją  w 
pośpiechu i  sposobimy się  do zwiedzania miasta.  Kilonia -  jeden z bardziej  ruchliwych, 
dużych  portów na Bałtyku.  Rozległe,  przemysłowe,  liczące ćwierć  miliona mieszkańców 
miasto. Czystość, porządek i dostatek, nawet bogactwo widoczne gołym okiem na każdym 
z nas robią wrażenie. Niemcy — spokojni, bardzo prywatni, nawet obojętni, jakby absolutnie 
pochłonięci  własnymi  sprawami.  Sklepy  w  większości  zamknięte  —  przez  kilka  godzin 
oglądamy wystawy, domy, ulice. Zaglądamy do baru — pijemy piwo, jemy jakieś kanapki i  
już bardzo zmęczeni śpieszymy na ostatni prom do portu.
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Wymieniamy po drodze wrażenia. Ja mam jeszcze świeże impresje z Paryża, w którym 
spędziłem ostatnie letnie wakacje i tam przeżywałem ów szok. Niemcy Zachodnie czerpią 
swe bogactwo z przynależności do wolnego świata: będąc parlamentarną demokracją w 
Europie,  postawili  na  pracę  i  handel.  Ich  własny  rząd  nie  zmarnotrawił  wysiłku 
kilkudziesięciu lat i  mają to, co mają. Stali  się Stanami Zjednoczonymi Europy,  gdzie co 
roku osiedla się kilkaset tysięcy przybyszów z całego świata, w tym również co najmniej 
kilkadziesiąt  tysięcy  z  Polski.  W  czasie  naszego  krótkiego  spaceru  spotykamy 
rozmawiających swobodnie po niemiecku Murzynów i Azjatów, niedawnych imigrantów, dziś 
pewnie już obywateli tego wielonarodowego państwa.

Kilonia — stolica kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn. Międzynarodowy szlak — Kanał 
Kiloński,  wybudowany  przed  około  100  laty  i  stale  unowocześniany,  dostosowany  do 
współczesnych wymogów, ciągnie się przez nizinę na długości prawie 100 kilometrów u 
podstawy  Półwyspu  Jutlandzkiego.  Mogą  nim przepływać  statki  o  zanurzeniu  nie  prze-
kraczającym 11 metrów. Jak wszystko w „Efie” — robi solidne wrażenie. Ogromne i świetnie 
widoczne  lampy  sygnalizacyjne,  wyposażone  w  mocne  rzędy  dalb  mijanki,  znacznie 
poprawiają bezpieczeństwo. W pewnych odstępach unoszą się nad kanałem przerzucone 
wysoko  górą,  kilkadziesiąt  metrów  nad  wodą,  mosty.  Wkoło  krajobraz  równinny,  na 
nabrzeżu  nieliczne  zabudowania,  stocznie  i  zakłady  przemysłowe.  Trochę  wędkarzy  i 
ptactwa wodnego. Na jachcie pełna gala majtkowa. Suszę dzisiaj to, co uprałem wczoraj,  
dając  tym  przedni  temat  do  żartów  i  dowcipów  mniej  lub  bardziej  udanych  —  raczej 
męskich.

W nocy śpię znakomicie w podsuszonej koi, nie kiwa, nic się nie przewraca — słowem 
luksus.

Rano Robert z Jaśkiem idą do Transiteamu, dużego magazynu wolnocłowego na terenie 
portu.  Po  powrocie  okazuje  się,  że  ceny  nie  są  rewelacyjne.  Szybko  rezygnujemy  z 
zakupów. Koledzy dysponują głównie dolarami, a aktualny kurs jest bardzo niekorzystny. 
Ktoś  wspomina  —jako  zupełnie  niebywałą  —  strefę  wolnocłową  w  Ceucie  i  w  tym 
momencie  kończą  się  dyskusje  na  temat  zakupów.  Rano  wstajemy  około  500,  aby  jak 
najwcześniej być w Kanale Kilońskim. Mamy nadzieję przepłynąć go w ciągu jednego dnia. 
Startujemy sprawnie i już przed 800 jesteśmy pod ogromną bramą do śluzy. Na polecenie 
dyspozytora  przepuszczamy trzy duże statki  i  wreszcie  cumujemy pomiędzy nimi  już w 
śluzie.  Przed  nami  jest  jeszcze  dzielnie  prezentujący  się  slup  ze  Szczecina  o  nazwie 
„Bumerang”.  Poziom wody  podnosi  się  i  wypływamy  na  Kanał.  Przed  nami  około  100 
kilometrów do pokonania na silniku. Jest pochmurnie, czasem pada, czasem mży.

Do  1200 jestem  na  wachcie.  Za  sterem  stoi  stale  Jola,  która  jest  moim  oficerem 
wachtowym. Jest skupiona, uważna, w doskonałej kondycji — stale coś podśpiewuje.

Andrzej od kilku dni usiłuje nauczyć nas czegoś z zakresu nawigacji i locji. Słuchamy go z  
Jaśkiem uważnie, ale postępy robimy niewielkie.

23 września, środa, Brunsbüttel, RFN

Brunsbüttel — niewielki, malowniczo położony basen jachtowy. Na dłużej zatrzymała nas 
tu tym razem awaria świateł.  Z bliżej  nieznanej przyczyny przepaliło się nam w jednym 
czasie kilka żarówek. Mimo poszukiwań, nasi elektrycy nie znaleźli sensownego powodu i to 
napawa nas obawą, gdyż zapas żarówek mamy niewielki. Jacht bez świateł, o zmroku i w 
nocy  —  zwłaszcza  na  torze  wodnym  —  może  znaleźć  się  w  trudnej  sytuacji.  Światła  
oznaczają bowiem rozmiary statku,  typ,  często rodzaj  przewożonego ładunku,  a przede 
wszystkim w ogóle informują,  że coś jest na wodzie.  Olbrzymie  masowce,  tankowce — 
wielkie jak dzielnice, mogą — mimo oświetlenia — nie zauważyć w kanale takiego jachtu  
jak  nasz.  Można  sobie  wyobrazić,  jaki  byłby  los  naszej  łódki  przy  zderzeniu  z  takim 
kolosem.
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Zostajemy więc do rana w basenie niedaleko śluzy. Idziemy popatrzeć na pracę śluzy.  
Ruch duży, statki różnych typów i bander. Dosłownie cały świat. Śluza, a dokładnie śluzy,  
bo są dwie, ma prawie 400 metrów długości. W niej — tzw. kanały obiegowe, dzięki którym,  
dosłownie w kilkanaście minut, następuje wyrównanie poziomów wody pomiędzy Kanałem 
Kilońskim i Łabą, wpadającą do Morza Północnego.

Jest noc,  co jakiś  czas otwierają się  bezszmerowo ogromne wrota,  w które wpływają 
statki. Gra świateł, syreny, znaki, dzwonki i woda — stwarzają jedyny w swoim rodzaju teatr 
współczesnej  techniki  transportu.  Jestem  urzeczony  widowiskiem,  a  jednocześnie 
uświadamiam sobie, jak nikła jest moja wiedza o morzu, mimo że mieszkam w kraju, który 
ma pół tysiąca kilometrów wybrzeża i kilka dużych portów oraz dziesiątki mniejszych.

24 września, godz. 900, Helgoland

Przypłynęliśmy tutaj  o  200 w nocy.  Helgoland  — niewielka  wyspa  położona na Morzu 
Północnym niedaleko ujścia Łaby, należąca do RFN. W czasie II wojny światowej była tu  
baza  okrętów  wojennych,  teraz  —jak  i  przed  wojną  —  jest  to  uzdrowisko  z  licznymi 
hotelikami i pensjonatami. Całą wyspę obejść można w ciągu kilku godzin.

Przycumowaliśmy do nabrzeża w basenie jachtowym. Jest odpływ. Pierwszy raz w życiu 
spotykam  się  z  pływami,  o  których  tyle  słyszałem.  Cumujemy  więc  z  zastosowaniem 
specjalnych technik umożliwiających łatwe luzowanie i wybieranie cum i szpringów.

Jest  pochmurno,  zimno  z  przelotnymi  deszczami.  Nasi  technicy  naprawiają  nadal 
instalację  elektryczną  na  jachcie.  Przeglądam  leki  i  sprzęt  medyczny,  zgodnie  z 
oczekiwaniem,  wszystko  jest  dobrze  zabezpieczone,  suche  i  zdatne  do  użytku.  Potem 
siadam do dziennika. Mam do opisania wydarzenia wczorajszego dnia.

Zaraz po śniadaniu wybraliśmy się  do miasteczka.  Zwiedzamy  Brunsbüttel.  Wszędzie 
spokój, brak pośpiechu, dostatek i dobrobyt — miasto jak bombonierka. Sklepy dosłownie 
zawalone towarami znakomitej  jakości. Robimy drobne, bardzo drobne zakupy — kartki,  
trochę wina i przybory toaletowe oraz mydła i  pasty do zębów. Po zakupach podejmuję 
kolejną próbę — znów nieudaną - połączenia się z domem: wyjście telefoniczne na Polskę 
stale zajęte.

Po obiedzie sposobimy się do wyjścia w śluzę i na morze. Odchodzimy o 15 00, po krótkim 
oczekiwaniu  przed  śluzą  otrzymujemy  zgodę  na  wejście.  Teraz  już  z  bliska  w  śluzie 
oglądamy całe to misterium. Cumujemy za rufą jakiegoś masowca. Po chwili woda zaczyna 
się podnosić, unosząc jacht o przeszło 2 metry: jest przypływ. Wypływamy na Łabę. Ruch 
duży,  dziesiątki  statków.  Większość  zmierza  do  Hamburga,  położonego  kilkadziesiąt 
kilometrów w głąb lądu. Wiadomo Hamburg, jeden z największych portów świata. Przez 
kilka godzin przyglądamy się statkom, banderom. Andrzej, który ukończył Wydział Budowy 
Statków Politechniki  Gdańskiej  -  zaliczył  parę lat  w stoczni  „Nauta”  w Gdyni,  teraz zaś 
pracuje  w Polskim Rejestrze  Statków,  chętnie  objaśnia  i  informuje  o wszystkim,  co ma 
związek ze statkami. Jest dla nas niekwestionowanym autorytetem.

Z chwilą zapadnięcia zmroku wkoło nas pojawiają się setki kolorowych świateł — każde z 
nich coś oznacza, o czymś informuje, przed czymś ostrzega — to płynące statki, pławy, 
latarnie — powoli zaczynam się w tym orientować, kiedy czegoś nie wiem, zawsze mogę 
liczyć na doświadczonych kolegów Andrzeja lub Artka. Urzeka mnie i porywa ta ruchliwa, 
kolorowa - zda się baśniowa — gra świateł.  Przeżycie —jakiego nigdy nie doznałem na 
lądzie.

Nocna  wachta  upływa  szybko  i  mimo,  że  jesteśmy  na  ruchliwym  szlaku  wodnym 
(farwaterze), płyniemy bezpiecznie od pławy do pławy — prawą stroną szlaku. Co jakiś czas 
mijają nas statki kolosy o pojemności kilkudziesięciu tysięcy ton płynące z zawrotną dla nas 
szybkością kilkunastu węzłów.
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W dzień fala i wiatr zaczynają narastać, nasila się kołysanie. Nieraz boczna fala idąca od  
mijającego nas dużego statku telepie silnie jachtem. W taką właśnie niespodziewaną falę 
wszedł jacht, kiedy kuk Jaśko zjawił się na pokładzie z tacą zastawioną kubkami z jeszcze 
ciekłą galaretką. Był już pod masztem. My — pozostali — w kokpicie. Taniec, jaki wykonał,  
podrygi  i  wygibasy,  jakie  czynił,  by  uratować  swoje  dzieło  trwały  dobrą  chwilę.  
Zarykiwaliśmy się do łez ze śmiechu — przyglądając się scenie, której finał nietrudno było  
przewidzieć  —  kubki  i  taca  poleciały  po  pokładzie  w  kierunku  burty.  Neptun  został 
niespodziewanie  poczęstowany  naszą  galaretką  i  obdarowany  większością  kubków. 
Podwieczorek szlag trafił, ale uciechy mieliśmy po pachy.

Od początku rejsu mój sposób bycia i wyrażane opinie niemal zawsze spotykają się z 
uszczypliwymi  lub  kontrowersyjnymi  uwagami  ze  strony  Ryśka.  Przyglądałem się  temu 
pozornie obojętnie, ale i z pewnym niepokojem. Teraz przy każdej okazji „objeżdża” mnie 
już  regularnie,  wyrzucając  brak  przygotowania  żeglarskiego.  Z  tym  ostatnim  zarzutem 
trudno się nie zgodzić — istotnie, żeglarsko jestem słabszy od innych — ale forma, w jakiej 
to robi, psuje mi humor na wiele godzin. Milczę jednak: nie pozwolę się sprowokować do 
awantury. Przed sobą mamy jeszcze wiele wspólnych wacht i chciałbym, żebyśmy się lubili,  
jednak dzisiaj jestem pełen obaw, że może się to nie udać. Jego agresja rośnie, irytuje go 
byle drobiazg. Z niepokojem oczekuję rozwoju dalszych wypadków.

27 września, godz. 900, niedziela, Morze Północne

Od trzech dni tłuczemy się po morzu przy nie sprzyjającym wietrze. Głównie halsujemy.  
Kiwa jak cholera. Jola, Artur i ja chorujemy już trzeci dzień. Tym razem rzygam jak kot: 
dosłownie,  co jakiś czas nicuje mnie. Nieszczęśliwie — ale zgodnie z oczekiwaniem — 
szczyt choroby przypadł na moją wachtę kambuzową. Obiadu (żurek z kiełbasą) i kolacji  
(spaghetti) nawet nie skosztowałem. Na szczęście innym smakowało i zebrałem, jak nigdy 
dotąd, masę komplementów.

Mamy kłopoty z dokładnym określeniem pozycji. Wyraźnie widać, że oficerowie trochę się 
pogubili.  Nasi  kapitanowie  chodzą nadęci  i  wzajemnie  się  obgadują.  Mam nadzieję,  że 
niedługo wiatr się uspokoi i poprawi się atmosfera. Tym razem szczególnie agresywny jest  
Robert — pozornie spokojny, lecz co jakiś czas ogarniany atakami własnej agresji — nie  
potrafi powiedzieć nic normalnym tonem. Na szczęście, mnie się nie czepia.

Stale wieje mocno — 7-9°B, niestety z zachodu. Przechodzą liczne szkwały i na pokładzie 
po kilku minutach mokniemy do suchej nitki. Na to nie ma sposobu: trzeba to polubić. Jest 
zimno, wilgotno i ponuro. Zaczynają wysiadać nerwy. Robert do reszty traci umiejętności 
zwracania się do kogokolwiek normalnym tonem.

Narastające góry wody,  olbrzymie fale unoszą nasz jacht,  nadając mu prędkość do 9 
węzłów.

Od rana jesteśmy w pobliżu szybów naftowych i platform wiertniczych, już przed świtem 
zauważyliśmy  je  na  horyzoncie,  oświetlone  jak  drzewka  bożonarodzeniowe.  Wczoraj 
wyrzuciliśmy  większość  spleśniałego  chleba.  Choć  pieczony  specjalnie  na  rejs,  nie 
wytrzymał napierającej zewsząd wilgoci i „zazielenił” się. Co oszczędniejsi koledzy jeszcze 
przez jakiś  czas odkrawali  wierzchnie warstwy w nadziei  na znalezienie jadalnego,  bez 
„penicylinki”, środka. Chleb był zresztą wyjątkowo smaczny.

Dzisiejszej nocy na wachtę nie wstała Jola. Oj! Będzie awantura. Sam na wachcie — 
przez prawie 5 godzin — został Robert i dopiero nad ranem, już w długi czas po terminie 
zaczął się „rzucać”. Trochę to dla mnie niezrozumiałe, ale Robert ma „swoje” zagrania.

28 września, godz. 1300, poniedziałek
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Od  wczorajszego  ranka  mamy  korzystny,  wschodni  wiatr.  Jest  pochmurno,  chwilami 
przechodzą szkwały, wtedy wiatr nieco odkręca, utrudniając i uatrakcyjniając żeglugę. Po 
przejściu  deszczu  zwykle  pojawia  się  tęcza,  czasem  podwójna,  ożywiając  monotonny 
krajobraz.

Morze rozkołysane, wielkie fale. W takich momentach czuję się tak, jakbym zjeżdżał na 
nartach po stoku Binkuli w Szczyrku. Utrzymać równowagę można tylko w lekkim rozkroku 
na  ugiętych  w  kolanach  nogach,  amortyzując  przechyły  i  kiwania  na  boki.  Kiedy  wiatr  
słabnie, dokuczliwe staje się kiwanie jachtu z burty na burtę.

W ciągu minionej doby miałem 14 godzin wachty pokładowej — towarzyszyły mi deszcze,  
wiatr i bryzgi słonej fali idącej od dziobu, słońce pojawiało się rzadko.

Już drugi dzień czuję się bardzo dobrze, co mnie nieco dziwi. Sypiam bowiem po 3—4 
godziny  na  dobę  w  mokrej,  napawającej  mnie  obrzydzeniem koi  i  wilgotnym  śpiworze.  
Nadal  najdokuczliwsze  jest  zimno.  Po  drzemce  z  trudem  rozprostowuję  obrzęknięte  i 
bolesne stawy rąk. Łupie też w kolanach. Jest taki — zawsze nieprzyjemny — moment, 
kiedy trzeba przez głowę wciągnąć sztormiak; umocowany tu kawałek jakiegoś sztucznego 
materiału,  ciągle wilgotny i  śmierdzący stęchlizną,  budzi  we mnie wstręt.  Nie sposób to 
polubić. Zwykle nabieram głęboko powietrza i nurkuję w górę sztormiaka z nadzieją, że 
zdołam przeciągnąć głowę bez konieczności oddychania w trakcie tej czynności. Kolejny 
trudny moment, to wkładanie stale mokrych, nie dosuszonych od wielu dni rękawic, które 
dopiero z upływem minut nagrzewają się od skóry rąk.

W  nocy  nad  głową  mieliśmy  miliony  gwiazd,  w  różnych  konstelacjach,  znanych  i 
nieznanych, urokliwych i pociągających swą tajemniczością. Światełko topu masztu tańczy 
na  tle  nieba  w  rytm  fal.  Lubię  coraz  bardziej  samotne  godziny  w  rozgwieżdżoną  noc, 
spędzone za sterem — w ciszy i samotności. Czy to znaczy, że staję się żeglarzem?

Mewy, latające nisko, tuż nad wodą patrolują swoje morskie tereny.

Wczoraj,  po  krótkiej  pracy  zepsuł  się  agregat  prądotwórczy.  To  prawie  tragedia. 
Ewentualną naprawę musimy odłożyć do najbliższego portu.

Niedaleko przed nami kanał  La Manche — w światku żeglarskim bardziej  znany jako 
Kanał Angielski.

Nocą mijaliśmy dziesiątki statków płynących do i z Rotterdamu; łuna tego miasta przez 
długie godziny świeciła po stronie lewej burty. Tu również wspaniale oznaczony tor wodny.  
Chwilami  jest  tłoczno  i  stale  niebezpiecznie.  Tym  razem  Andrzej  prawie  cały  czas  na 
pokładzie.  Niemal  ciągle  zapalamy  światła  salingowe;  w  ten  sposób  zaznaczamy  swą 
obecność na torze, gdzie pierwszeństwo mają statki handlowe. Respektujemy ten przepis. 
Zgodnie  z  planem — przy  sprzyjającym  wietrze  przepływamy  jedynie  wzdłuż  wybrzeży 
Holandii i Belgii, chociaż mamy wizy i płyniemy do francuskiego portu Dieppe.

Jestem pochłonięty przeżywaniem morza, mimo to znajduję w tych warunkach czas na 
lekturę i  rozczytuję  się w ulubionym tygodniku,  jakim jest  dla nas „Gość Niedzielny”.  W 
jednym  z  wrześniowych  numerów,  kupionym  już  w  Gdyni,  znajduję  ciekawy  dokument 
opracowany przez Prymasowską Radę Społeczną, a dotyczący udziału katolików w życiu  
publicznym. Czytam go kilkakrotnie, analizując: jego „duch” trafia do mojego przekonania,  
jest  mi  bliski.  Teraz dopiero doceniłem wysiłek  włożony w poznanie i  zrozumienie całej 
nauki  społecznej  Kościoła.  Jest  to  sprawa,  która mnie intrygowała  i  którą „odkrywałem” 
przez ostatnie lata. Dzisiaj ciepło myślę o swoim duszpasterzu i przyjacielu, ks. Stanisławie 
Puchale,  oraz  o  kolegach  z  Duszpasterstwa  Akademickiego  w  Katowicach.  W  innych 
numerach  GN  znajduję  artykuły  Micewskiego  i  Bratkowskiego,  Zwoźniakowej  i  mojego 
ulubionego publicysty — Andrzeja Grajewskiego. Po takiej lekturze jest mi znacznie raźniej. 
Sprawą  dokumentu  Rady  Społecznej  próbuję  zainteresować  moich  kolegów,  ale  bez 
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wyraźnych  rezultatów.  Jedynie  Artur,  może  przez  sympatię,  wykazuje  pewne  za-
interesowanie.  Ogólna  jednak  atmosfera  nie  sprzyja  poważniejszej  dyskusji  i  po  chwili 
zwyciężają komentarze dotyczące zwykłej egzystencji żeglarza. Tu — równie interesujące i  
ważne.

30 września, godz. 2000, Dieppe

Przypłynęliśmy  tu  wczoraj,  wczesnym  popołudniem.  Zakochałem  się  w  mieście  od 
pierwszego wejrzenia. Urocze, normandzkie miasteczko z basenem jachtowym i niewielkim 
portem położonym w centrum miasta.  Przycumowaliśmy w części,  która  jest  zamykana 
specjalną bramą uniezależniającą będące tu statki od pływów. Zawsze to bezpieczniej. Po 
przeciwnej stronie naszego nabrzeża mieści się port rybacki i przetwórnie ryb w odległości  
50  metrów.  Tam jakby  stale  wre  praca  — hałasy,  stuki,  warkot  maszyn  i  krzyki.  Nad 
przetwórnią duży reklamowy napis — „Ryby z Dieppe rybami z wyboru”.

Od wczoraj  mamy urwanie  głowy.  Podczas wchodzenia do portu  zepsuł  się  silnik.  W 
silniku  Volvo-Penta  wysiadł  rewers,  nie  pierwszy  już  raz  w  tym  rejsie.  Jaśko  — „złota  
rączka” — za pomocą głównie dużego młotka i tzw. breszki, czyli dużego łomu, oraz tubki 
kleju „UHU” naprawia wybity wał,  zniszczoną zębatkę i  inne stalowe i  precyzyjne części 
tego urządzenia. Robię dzisiaj za fizycznego i za tłumacza. Wszelki dotychczasowy podział  
ról  przestaje  w  porcie  obowiązywać,  wszyscy  wspólnie  wykonujemy  wszelkie  prace 
fizyczne, ale na moje nieszczęście tylko ja znam francuski, muszę więc być stale pod ręką 
Jaśka. Konieczne staje się dorobienie kilku części jakichś podkładek, pierścieni i tulejek. 
Wszystko to bez problemu można dostać w sklepie firmowym Volvo, ale — za dewizy, które 
trzeba by wydać z niewielkiego wspólnego konta. Próbujemy więc najpierw naszych sił  i 
możliwości, a konkretnie: oczekujemy od Janka, że dokona cudu.

Tak więc razem z Jankiem lub na jego polecenie biegam co jakiś czas do miejscowej 
straży pożarnej lub pobliskich stoczni, gdzie po wyłuszczeniu sprawy, skąd przybyliśmy i w 
jakiej jesteśmy sytuacji,  staram się wyłudzić bezpłatną pomoc lub usługę. Zresztą Jaśko 
stale poucza mnie, abym zaczynał od oświadczenia, iż —jesteśmy Polakami, upatrując w 
tym widocznie — niczym w zaklęciu — szansę na wspaniałomyślną postawę Francuzów. 
Początkowo nie jestem o tym przekonany, ale wszystko rzeczywiście udaje się załatwić bez 
wydatków finansowych. Ale co mnie to kosztowało!

Wieczór  spędzamy  przy  czerwonym  francuskim  winie.  Potem  przyjemny  spacer  po 
mieście.

Nazajutrz  od rana znowu biegamy za częściami  do silnika po stoczniach i  zakładach 
mechanicznych.  Powtarza  się  gehenna  z  Jasiem:  „na  jachcie  wszystko  się  przyda”  — 
powtarza, kiedy patrzę na niego z dezaprobatą.

Po południu wreszcie uzyskuję połączenie z Małgosią w Katowicach. Kamień z serca. W 
domu wszystko w porządku, Jureczkowi rośnie już kolejny ząb. Nadal nie znamy terminu 
powrotu do kraju samolotem z Hawany. Umawiam się na kolejną rozmowę za kilka dni, już 
z innego francuskiego portu — Cherbourg lub St. Malo. Po telefonie robię drobne zakupy i 
zwiedzam miasteczko. Trochę fotografuję. Myślami jestem jednak stale w domu.

Wróciwszy na statek zastaję Ryśka i Janka nadal reperujących silnik. Zabieram się do 
uzupełnienia dziennika. Tymczasem silnik zostaje naprawiony, przerywam więc pisanie, aby 
pomóc przy jego założeniu i wsadzeniu do zęzy. Jest to urządzenie ważące chyba około 
300  kilogramów,  mamy z  tym  istne  utrapienie  — mordercza robota,  przy  której  pękają 
krzyże.

Ale co znaczy dobry silnik w warunkach współczesnej  żeglugi,  zwłaszcza w Europie? 
Wszak wiele portów leży głęboko, kilkadziesiąt kilometrów w głąb lądu, trzeba przepływać 
kanały, pokonywać śluzy — na samych żaglach jest to zadanie trudne, czasami niemożliwe, 
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niebezpieczne  lub  zgoła  zabronione.  Pozostaje  w  tej  sytuacji  jedynie  wiara  w 
nadprzyrodzone zdolności mechaniczne Jaśka.

Telefonowałem  również  dzisiaj  do  Tośki  w  Paryżu,  mojej  koleżanki  z  okresu  jawnej 
Solidarności, która przed kilku laty wyjechała do Francji.  Ucieszyła się bardzo z mojego 
telefonu. Zadzwonię jeszcze do niej przed wyjazdem z Francji. Od niej dowiaduję się, że  
nasz wspólny kolega, a jej dobry znajomy, oczekiwany już od 3.09. jeszcze nie dotarł do 
Paryża. Dla Tośki Wojtachy żywię wiele wdzięczności: parę lat ciężko pracowała, w minione 
wakacje zaprosiła mnie na kilka tygodni do Paryża. Ułatwiła i umożliwiła mi odbycie stażu w 
klinikach  neurologii  Szpitala  Pitie—  Salpetriere,  finansując  całkowicie  mój  pobyt.  Była 
uroczą gospodynią i wytrawną przewodniczką po tym wspaniałym mieście.

Ku memu zaskoczeniu zaczynam tęsknić za morzem. Zastanawiam się nad przyczyną. 
Może  dyktowany  przez  wachty  rytm  pracy,  określone  i  akceptowane  zadania,  jakie 
pojawiają się na wodzie powodują, że chcę, abyśmy jak najwcześniej  wypływali?  Tu, w 
porcie, kiedy nie mogę ułożyć sobie planów zwiedzania kraju czy miasta, stale jestem do 
dyspozycji naprawiających silnik. Zaczyna mnie to już męczyć, tym bardziej, że nie zawsze 
akceptuję sposoby postępowania moich kolegów.

Bardzo cieszyłem się wcześniej na ponowne odwiedziny Francji. Po Paryżu byłem teraz w 
stolicy  Normandii,  uwiązany  jednak  na  jachcie,  stale  „pod  parą”.  Konieczność  naprawy 
zepsutego  silnika  obaliła  również  moje  wcześniejsze  plany  ponownego  odwiedzenia 
Paryża. Moja propozycja zorganizowania jednodniowej wycieczki do stolicy Francji lub do 
leżącego  po  drugiej  stronie  Kanału  Angielskiego  miasteczka  Newhaven  również  nie 
znalazła aprobaty.

Od dwóch dni słoneczna pogoda. Miejscowy klub jachtowy jest wyraźnie  po sezonie — 
cieć pokazuje się w dowolnych porach i tylko na krótko. Ubikacje i prysznice nieczynne. Na 
łaźnię w mieście szkoda forsy. Myjemy się po zmroku, kiedy ruch na nabrzeżach jest już 
mniejszy i nie budzi to sensacji. Z powodu braku kingstona „lejemy” z burty lub biegamy do 
pobliskich kawiarenek i restauracji, zwykle też na ostatni moment.

Późnym wieczorem, po 22 00 udało się ostatecznie złożyć silnik i zamocować go w zęzie. 
Po tej operacji kolacja, potem zaś —jak w „suchym rejsie” w Gdyni — alkoholowo. Tym 
razem pijemy herbatę ze spirytusem.

Po którejś  już  kolejce  zaczyna  się  tzw.  prawdziwa  żeglarska  rozmowa.  Padają  krzywe 
słowa, wylewają się żale i pretensje. Rej wodzą Robert i Rysiek — „prawdziwi żeglarze”. 
Duże katharsis. Po chwili nabieram przekonania, że może to na dłuższą metę pomóc, gdyż 
atmosfera na jachcie nie jest najlepsza. Rysiek i Robert mają nieustanne pretensje, głównie 
zresztą do Andrzeja, który staje się przedmiotem mało wybrednych uwag i dowcipów lub 
insynuacji  ze  strony  Ryśka.  Robert  i  Artur  wysuwają  jakieś  trudne  do  umotywowania 
pretensje o częstą nieobecność na jachcie Joli  i Andrzeja.

Wraz z  następującymi  po  sobie  kolejkami,  pije  się  wszak  równo,  po  żeglarsku  — w 
rozmowie dominować   zaczyna    ogólne    przekonanie o  nieograniczonych  wręcz 
możliwościach załogi i jachtu. Cała impreza kończy się przed północą zbiorowym udaniem 
się  do  znajdującego  się  nieopodal  budynku  miejskiej  straży  pożarnej  z  nadzieją  i 
przekonaniem, że  tam będziemy mogli się wykąpać. I tak się stało. Za piwo.

Bardzo dodała mi otuchy rozmowa z M. Aż palę się do kontynuowania rejsu.

W  nocy  spałem  świetnie,  wstałem  wypoczęty.  Zaglądam  do  Klubu  —  niestety  nadal 
zamknięty: urok Francuzów przejawia się w podobieństwie ich wad do naszych.

Po śniadaniu wybieramy się na spacer, zwiedzanie miasta i kaplicy na  wzgórzu niedaleko 
wejścia do portu. Zaczynamy od kaplicy Notre Dame de Bonsecours: w środku tabliczki 
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przypominające liczne morskie tragedie miejscowych rodzin. Ginęli w czasie sztormów, złej  
pogody,  awarii  —  j  pojedynczo,  rodzinami  i  całymi  załogami.  W sumie  dziesiątki  nazw 
statków i setki nazwisk. Morze zbierało swoje ofiary także w czasie wojny, a wybuchające 
miny — jeszcze we wczesnych latach pięćdziesiątych. Niedaleko kaplicy zachowane bunkry 
z II wojny. Pobudzają wyobraźnię, przypominając inwazję Aliantów z 1944 roku. W mieście 
oglądamy pomnik wdzięczności  wystawiony „dalekim kuzynom”  Kanadyjczykom,  których 
oddziały wyzwalały Dieppe. Pozostała wdzięczność dla wyzwolicieli. Dzisiejsza Francja to 
wolny,  coraz sprawniej  funkcjonujący kraj,  o rozbudowanych  mechanizmach demokracji. 
Przeciętny Francuz jest dumny ze swej wolnej i suwerennej ojczyzny. Kraj jest zamożny, 
większość jego obywateli  zadowolona. Dawni wrogowie — Niemcy — teraz trafiają tutaj  
jako  bogaci  turyści  lub  żeglarze.  Nie  wzbudzają  już  namiętności:  wojna  skończyła  się 
bowiem ponad 40 lat temu. Dla nich liczy się dobre samopoczucie i business.

Dzisiaj  mam wachtę  kuchenną.  Na obiad przygotowuję  żurek  z  kiełbasą i  makaron z 
sosem pomidorowym  na  ostro.  Na  deser  po  szklaneczce  Sangrii.  Smakuje  wszystkim. 
Jestem z siebie kontent.

Po obiedzie idziemy z Arturem na zakupy. Chcemy kupić patelnię i jakieś prezenty dla 
rodzin.  Wracamy dumni  z  groszowych  wydatków  i  z  patelni,  przekonani,  że  już  każde 
następne naleśniki i placki ziemniaczane muszą być udane.

Jest popołudnie. Jacht sklarowany do wypłynięcia w morze, słonecznie, morze spokojne, 
wiatr o sile 2°B. Czekamy na wysoką wodę. Różnica poziomów wody sięga tutaj 9 metrów. 
Wymaga to  budowy specjalnych  urządzeń,  które  jak  wszystko  tutaj  — funkcjonują  bez 
awarii,  zawsze  sprawnie,  bezpiecznie.  Na myśl  przychodzi  mi  coroczna klęska opadów 
śnieżnych w kraju.

Próba silnika odbędzie się po odcumowaniu. Jej wynik i tak nie wpłynie na nasze plany, 
rejs  będziemy kontynuować — ale możliwości  nasze będą znacznie ograniczone,  jeżeli 
silnik nie będzie sprawny.

3 października, godz. 830, sobota

Jestem po wachcie od 4 do 8 rano. Od wczoraj mamy korzystny wiatr. Płyniemy do St. 
Malo.  Tak zadecydowaliśmy wczoraj.  Mamy mało czasu i  zrezygnowaliśmy z postoju  w 
Cherbourgu. Musimy zaoszczędzić trochę czasu na postój w Hiszpanii.

Wypłynęliśmy, zgodnie z planem, przed dwoma dniami wczesnym popołudniem. Zaraz po 
odcumowaniu odbyła się próba silnika. Rezultat niezły. Sukces. Co prawda rewers trzeba 
przełączać bezpośrednio majstrując przy silniku. Uważamy to nawet za niezłe rozwiązanie, 
bowiem — jak zgodnie orzekają koledzy — leżący na silniku Jaśko robi to znacznie lepiej, 
niż Andrzej stojący w kokpicie za kołem sterowym. Jedyny mankament to hałas odkrytego 
silnika uniemożliwiający Jaśkowi zrozumienie większości komend. Krążymy po niewielkim 
basenie co raz wpadając na jakieś kutry i inne jachty w oczekiwaniu na otwarcie grodzi i 
podniesienie zwodzonego mostu. Na szczęście trwa to krótko. Zapala się zielone światło, 
most unosi się w górę i statki ruszają w morze. Zaraz po minięciu mostu stawiamy żagle. 
Nikt nie ma zaufania do silnika.

Płyniemy  przy  dobrej  pogodzie.  Około  północy  powinniśmy  przekroczyć  (przepłynąć) 
południk „0” Greenwich, i przejść na półkulę zachodnią.

Krótko  po  północy  wszyscy  wychodzimy  na  pokład.  Otwieramy  przygotowanego 
szampana,  trochę  żartujemy — głównie  z  Roberta,  który  nie  radzi  sobie  z  odpaleniem 
okolicznościowej  rakiety.  Ogólnie  czuje  się  dobry  nastrój.  W  radio  doskonała  muzyka, 
potem jeszcze śpiewają Beatlesi. Wracamy pod pokład. Zasypiam około l00. Śpię jednak źle, 
budzę się wielokrotnie. Może to z powodu tężejącego z każdą godziną wiatru. Fala coraz 
bardziej nieprzyjemna — krótka, ostra.
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Rano wiatr i fala utrzymują się. Jachtem kiwa. Po śniadaniu kakao, kanapki z serem i  
rybki z puszki — miła rozmowa z Andrzejem przy kawie. W pewnym momencie czuję, jak 
mnie  muli.  Wybiegam  na  pokład,  stoję  długo  przy  bezanmaszcie,  wdychając  świeże 
powietrze i wpatrując się w horyzont. Przeszło. Ze smakiem zjadam obiad mając nadzieję, 
że  ostatecznie  opanowałem  dolegliwości.  Niestety,  jeden  powiew  zapachu  ropy  spod 
pokładu i natychmiast oddaję wszystko Neptunowi. Z nawiązką.  Znów jestem chory, słaby i 
rozbity  psychicznie.  Nie potrafię  nic  zapisać.  Do rana zalegam w koi,  jawa zlewa się  z 
jakimiś wizjami, snem i koszmarem. Jestem sobą rozczarowany. Byłem prawie pewien, że 
chorobę morską mam już za sobą. Wypluty, zmaltretowany wstaję rano na „świtówkę”. Leje 
deszcz, szybko przemakam i marznę. Z trudem dotrzymuję do końca wachty, ale staram się 
nie  pokazać  tego  po  sobie.  Załamuje  mnie  dopiero  chleb  z  „penicylinką”  podany  na 
śniadanie. Nie ma mowy o jedzeniu, wydaje mi się, że już nigdy nie będę w dobrej formie.  
Przełamuję  się  jednak,  wypijam  kubek  mleka  i  siadam  do  napisania  tych  kilku  słów. 
Jachtem nadal nieprzyjemnie kołysze.

Jeszcze w Gdyni, kiedy sposobiliśmy jacht do drogi, w jakiejś wolnej chwili pytałem Jolę o 
jej  największą  morską  przygodę.  Ze  śmiechem  odpowiedziała  mi  wówczas  —  że  tak 
naprawdę to jest nią choroba morska. Zabawne — myślałem wówczas.

Do St.  Mało jeszcze kilka godzin  pływania.  Do tego czasu będę leżał  w koi,  nie  ma 
przecież  gdzie  pójść.  Przygnębiająco  działa  na  mnie  stały  świst  i  wycie  wiatru.  Na 
szczęście, towarzystwo znacznie spokojniejsze, nie tacy nerwowi jak na początku rejsu.

4 października, niedziela

St. Malo. Malownicze miasto i port w Bretanii. Basen jachtowy jak wymarzony, jak bajka.  
Prawie  1000  przygotowanych  stanowisk  dla  jachtów  z  całego  świata.  Woda,  ubikacje, 
prysznice, kawiarnia — wszystko dla żeglarzy.  Obok miasto i  twierdza. Czuje się, że tu 
jeszcze  trwa  sezon.  Na  wodzie  dziesiątki  małych  jachtów  uwijających  się  pomiędzy 
wystającymi z wody skalistymi wysepkami.

Wpłynęliśmy tutaj wczoraj po południu, przy pochmurnej pogodzie, na silniku. Cumowanie 
bez historii.

Wieczorem zwiedzamy to  liczące około 40 tysięcy mieszkańców miasto.  Z daleka,  ze 
wzgórza  położonego  w  pobliżu  portu,  przyglądamy  się  miastu  i  rzece  Rance  z 
zabudowaniami pierwszej w świecie elektrowni wykorzystującej energię pływów morskich. 
Potem spacer po starówce. Tu występy i koncert orkiestry strażackiej. Odpoczywamy na 
ławeczce, przysłuchując się muzyce. Repertuar zaskakujący — marsze, standardy jazzowe, 
serenady.  Rozkoszuję się  chwilą  i  stałym gruntem pod nogami.  Po chorobie ani  śladu. 
Pełny dobrostan.  Wracamy do portu  późną nocą.  Kąpiel  pod prysznicem.  Na dobranoc 
herbata z rumem, kilka minut spokojnej rozmowy i spanko. Śpię do rana jak suseł. Rano 
robię pranie w słodkiej wodzie.

Po  śniadaniu  dzwonię  do  znajomej  w  Paryżu  w  sprawie  zabrania  na  dalszą  drogę 
jakiegoś  dewizowca.  Kiedy  byłem  poprzednio  we  Francji  rozmawiałem  na  ten  temat  z 
kilkoma osobami  i  wówczas  otrzymałem zapewnienie,  że  się  rozglądną za  taką osobą. 
Gdyby się ktoś znalazł, to koszty naszego rejsu, zwłaszcza w sferze wydatków dewizowych, 
byłyby znacznie mniejsze.

A byłby to obustronny zysk. Koszt rejsu dla Francuza na Karaiby zamknąłby się w kwocie 
kilkuset dolarów, co na tamtejsze warunki jest sumą naprawdę małą, równą tygodniowej 
pensji niewykwalifikowanego robotnika. Z Paryża otrzymuję wiadomość, że pewnie pojedzie 
z nami pewna żeglarka, ale na ostateczną odpowiedź muszę poczekać jeszcze parę dni. Po 
powrocie na jacht informuję o sytuacji kolegów. Niespodziewanie jedynym przeciwnikiem 
propozycji okazuje się Andrzej, z którym wcześniej całą sprawę uzgodniłem. Teraz mówi o 
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braku miejsca, wstydzie, braku komfortu dla obcokrajowca, a na koniec po prostu odmawia 
zgody na dobranie ósmego załoganta. W tym momencie sprawa zostaje rozwiązana. W 
kolejnym telefonie do znajomych w Paryżu mówię, że nie możemy już dłużej czekać i w tej  
sytuacji sprawa jest nieaktualna. Niepotrzebnie angażowałem się w to całe przedsięwzięcie.  
Zdziwiła mnie jednak niekonsekwencja w postępowaniu Andrzeja.

Po wczesnym obiedzie wyruszamy ponownie do miasta. Udaje mi się uzyskać połączenie 
z Małgosią. W domu wszystko O. K. Podobnie w domach Artura i Andrzeja.

5 października, poniedziałek

Wcześnie rano, z „wysoką wodą” wychodzimy w morze. Zaraz po starcie ponownie psuje 
się silnik. Błyskawicznie stawiamy kliwra. Jest zimno i mgliście, obok przepływają dwa duże 
promy. Jest niebezpiecznie i, jak zwykle w takich sytuacjach, nerwowo. Na szczęście mgła 
się podnosi i wychodzi słońce.

Stawiamy żagle i z szybkością 6 węzłów wychodzimy z zatoki na pełne morze. Za burtę 
wyrzucamy  resztki  całkowicie  przeżartego  pleśnią  chleba.  Świeżego  nie  kupowaliśmy 
pochłonięci  innymi  sprawami  i  nieuzasadnionym  optymizmem,  że  uda  nam  się  upiec 
własny,  jadalny  chleb.  Wraz  z  Arturem  podejmujemy  po  obiedzie  próbę  wypieku. 
Korzystamy z przepisu na tzw. chleb angielski. Wychodzi coś, co przy odrobinie dobrej woli  
i  dużej  wyobraźni  można  nazwać  plackiem  chlebopodobnym  —  niestety  z  zakalcem. 
Praktycznie zjadliwa jest tylko skórka, ale znajduję natchnienie do podjęcia dalszych prób. 
Na szczęście Jaśko po obiedzie upiekł ciasto z torebki, ratując sytuację. Wyszedł pyszny 
biszkopt. Ogarnęła mnie zazdrość. Jeszcze im pokażę!

Na jachcie panuje przyjemna, pogodna atmosfera. Powoli przyzwyczajamy się do siebie. 
Niestety nie są to momenty częste. Ale tchną optymizmem. Od kilku dni w najgorszej formie 
psychicznej znajduje się Rysiek. Jest stale poirytowany, drażliwy, wścieka się na Andrzeja o 
byle głupstwo. Rysiek manifestacyjnie nie znosi Andrzeja. Mam również wrażenie, że nie  
znosi Joli. Praktycznie nigdy się do niej nie odzywa — traktując ją jak powietrze.

Rysiek jest pracowity, drobiazgowy, nawet zaciekły w tym, co robi. Stale - jak zaklęcie — 
powtarza, że nie rozumie, co się wkoło dzieje. Czy tak jest rzeczywiście? A może jest to 
tylko  forma  kwestionowania  tego  wszystkiego,  co  zarządza  Andrzej.  Rysiek  jest 
przedstawicielem tzw. prawdziwych żeglarzy, jak się określa. Z kontekstu wynika, że do tej  
grupy zalicza się jeszcze czasem Robert — też malkontent. To prawdziwe żeglarstwo jest 
bliżej  nie  do  określenia,  ale  to,  co  my  robimy  i  jak  dowodzi  Andrzej  —jak  można  się 
domyślać — z prawdziwym żeglarstwem ma nie mieć nic wspólnego.

8 października, godz. 1630, czwartek

Przez trzy dni byłem prawie jak nieżywy, umierający. Ten sztorm. Fale, wielkie jak stodoły 
dochodziły  do  8 metrów,  wiała  „dziesiątka”,  było  zimno,  padał  deszcz i  grad.  Zaraz  po 
wyjściu na pełne morze zmógł mnie ciężki atak choroby morskiej. Tak więc i Atlantyk okazał 
się dla mnie bardzo rzygliwy. Okropny początek. Przez te trzy dni wisiałem już to na relingu,  
już to pochylałem się nad plastikowym kubłem w kambuzie. Cały wolny czas przeleżałem 
jak kłoda w gorączce na koi.

Wczoraj na dodatek wypadała moja wachta kambuzowa. Z wielkim trudem ugotowałem 
obiad,  ale  nie  byłem w stanie zrobić  kolacji,  zabrakło mi  sił  i  woli.  Nie byłem w stanie 
sklarować  kambuza.  Na  skotłowanym  morzu  rzucało  jachtem  niemiłosiernie. 
Sztormowaliśmy na wiatr,  kilkakrotnie potężne fale tak jachtem tarmosiły,  że drżałem ze 
strachu  wciśnięty  w  kąt  koi.  Dziwiłem  się,  jak  taka  łupina  może  wytrzymać  potężne 
uderzenia walących nań dziesiątków ton wody. O spaniu nie było mowy. Głodni i rozżaleni 
Robert i Rysiek długo w noc komentowali moją niedyspozycję i pozostawiony przeze mnie 
nieporządek. Niestety, słyszałem wszystkie żale pod swoim adresem, ale nic nie byłem w 
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stanie  zrobić.  Gwałtowne,  sztormowe  uderzenia  wiatru  i  fal  rozrzuciły  po  kambuzie 
wszystkie śmieci  z kubła pomieszane z wymiocinami. Na przechyłach wypadały z szafek 
nie  najlepiej zasztauowane kubki, sztućce, jarzyny i słoje. Zawiodłem.

Woda — przez nieszczelny opętnik po maszcie wlewała się do mesy,  na przechyłach 
ściekała po pokładnikach wprost do koi Artura lub mojej, w zależności od przechyłu. Tym 
razem na moje nieszczęście płynęliśmy lewym halsem. Około północy poczułem, że dół 
mojego śpiwora jest całkiem mokry. Podkurczając nogi w miarę jego zamakania zasnąłem. 
Nad ranem obudziłem się z kolanami pod brodą i mokrymi stopami. W mojej niewielkiej 
przecież koi pozostał już tylko niespełna metr kwadratowy względnie suchej powierzchni. A 
innego miejsca na jachcie nie miałem.

Leżąc tak przez kolejne noce widziałem migocący w świetliku księżyc i dosłownie potoki 
wody zalewające pokład. Co jakiś czas fala zadawała krótki,  suchy cios w dziób jachtu, 
natychmiast potem tony wody zwalały się na pokład, nieprzyjemnym bryzgiem celując w 
twarz sternika. Po takim  uderzeniu jacht spadał dziobem w dół z trzaskiem i dudnieniem, 
jakby miał   się  za chwilę  rozlecieć czy połamać wręgi.  Jak on to  wszystko  wytrzymał? 
Naczynia fruwały w powietrzu, czajnik z gorącą herbatą w pewnym momencie wylądował  
tuż obok mojej głowy.

A mnie się nie chciało już nic. Gdyby to było możliwe, wczoraj lub dzisiaj wysiadłbym.  
Tak, załamałem się. Złamało mnie morze, zimno, nieżyczliwość kolegów, rozłożyła mnie 
choroba.  Nie  jadłem nic  od  trzech  dni.  Po  herbacie  z  cukrem mam za każdym  razem 
długotrwałe torsje. Jestem bardzo osłabiony. W normalnych warunkach byłbym oczywiście 
kandydatem do leczenia szpitalnego. Pociesza mnie tylko to,  że w tej  sytuacji  „dzielnie” 
towarzyszą mi Jola, Artur i Jaśko. Podejrzewam również o chorobę Andrzeja, który już drugi 
dzień nie wychodzi  ze swojego pomieszczenia w rufie.  No tak, ale oni  nie mają dzisiaj  
wachty w kambuzie.

Rano smród stale wyciekającej ropy, bulgotanie wody w pełnej zęzie, widok spustoszeń, 
jakie uczynił nocny sztorm w kambuzie i smutny obraz zalanej całkowicie wodą mojej koi — 
jestem  bliski  rozpaczy.  Mobilizuję  się  chwilę  i  zaczynam  grzebać  w  rozwleczonych  po 
podłodze  kartoflanych  łupach  i  starym  śmierdzącym  salcesonie  przyprawionym 
wczorajszymi  wymiocinami.  Smród,  ślisko  i  do  tego  co  chwilę  gwałtowne  przechyły 
powodują, że co jakiś czas pikuję głową w różne przedmioty. Zbieram sztućce, naczynia, w 
miarę ostrożnie wygrzebuję  szkło  — pozostałość  kilku  szklanek.  Wśród walających  się, 
mokrych  i  brudnych  sztormiaków  znajduję  swoje  wczoraj  jeszcze  suche  gumiaki, 
przesiąkniętą ropą, wełnianą czapkę i wiele innych przedmiotów i ciuchów należących do 
niemal wszystkich członków załogi. Teraz jest mi wstyd i czuję się winny. Nigdy już nie i 
dopuszczę do takiego bałaganu, choćbym miał skonać.

Jednak mimo tych przeciwności  zrobiłem śniadanie,  udało mi się  jako tako sklarować 
kambuz i zacząłem przygotowania do kolejnej wachty. Umyłem kalosze i przed włożeniem 
ich na nogi wlałem jeszcze do środka trochę wrzątku. Zmęczony, ale z ciepłymi stopami 
stanąłem o 1200 za sterem. W czasie wachty doszedłem jakoś do siebie. Sterowanie w tych 
warunkach wymagało  pełnej  koncentracji  i  była  to  najlepsza okazja,  żeby zapomnieć o 
dolegliwościach.  Po dwóch  godzinach odzyskałem już  nieco formę i  apetyt,  więc  mimo 
ryzyka,  jakie  to  niosło,  zdecydowałem się  na zjedzenie niewielkiej  porcji  ryżu  z musem 
jabłkowym i cukrem. Minęło trochę czasu od tego momentu i — jak dotąd  -  przyjęło  się. 
Mam nadzieję,  że  tym  razem to  już  koniec  choroby,  jestem wyczerpany  fizycznie.  Od 
wczoraj przy każdym niemal ruchu łapią mnie kurcze, po mocniejszym zaciśnięciu dłoni na 
kole  sterowym  z  trudem  i  z  bólem  prostuję  potem  palce.  Wiem,  że  mam  zaburzenia 
elektrolitowe na skutek stałych wymiotów.
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Pogoda nadal niżowa, przechodzą kolejne szkwały, żaglami tarmosi zmienny wiatr, morze 
kłębi się; jacht z mozołem wspina się na kolejne grzbiety fal.  Przed dziobem i z prawej  
strony — wolno i majestatycznie sunie w naszym kierunku procesja białych grzywaczy. Nic 
nie zapowiada zmiany pogody.

Co jakiś  czas na pokład  wyskakują  znękani  Jola  albo  Artur  — chorują  chyba  ciężej.  
Niestety dopiero w miarę poprawy własnego samopoczucia dobywam się na współczucie 
dla nich. Żal mi zwłaszcza Joli, która — w przeciwieństwie do Artura — nic nie może jeść.  
Robert i Rysiek pracują ciężko, źle znoszą nasze niedyspozycje, klną z byle powodu. Przy 
okazji, jak zwykle, dostaje się Andrzejowi. Rysiek naburmuszony i z obliczem jak chmura 
gradowa, wydaje się, że lada chwila eksploduje.

Zdobyłem się dzisiaj na umycie twarzy i zębów, co przez ostatnie dwa dni mimo, iż o tym 
pamiętałem — nie zawsze było możliwe. Działało to na mnie dodatkowo deprymująco. Nie 
mam już nic suchego do ubrania, cały dobytek w żałosnym stanie, śpiwór mokry waży ze 20 
kilogramów, z materacy w koi kapie woda, koc przemoczony.  Przed snem zakładam na 
swoje wilgotne ubranie dwa worki foliowe — jeden na nogi, drugi na głowę. W górnym robię 
niewielki  otwór,  abym mógł  oddychać.  Leżąc tak w koi  odczuwam po chwili,  że jest  mi  
znacznie cieplej.

9 października, godz. 1200, piątek, Atlantyk — Zatoka Biskajska

Wiatr  nieco zelżał,  nadal  pochmurno i  mokro.  Utrzymują się liczne szkwały,  które,  za 
Jankiem, coraz częściej nazywamy katermachami. Jest mokro, mokro, mokro!

Noc jakoś minęła. Do 400 drzemałem w swoim nylonowym stroju. Przed wachtą ponownie 
wlewam do gumiaków trochę wrzątku i już z ciepłymi stopami wychodzę na pokład.

Zacząłem  jeść!  W  kilkugodzinnych  odstępach  czasu  zjadłem  niewielką  ilość  ryżu  z 
musem jabłkowym.  Już po pierwszej  łyżce odzyskałem apetyt.  Reszta załogi zajada się 
sucharami z pasztetem.

Po dwóch godzinach wachty — wściekle zgłodniały — myszkuję po swoich prywatnych 
zapasach i dostaję się do ciasta sprezentowanego mi na rejs przez mamę. Niestety, ciasto 
zaatakowała  pleśń  —  „penicylinka”  —  ale  na  szczęście  tylko  częściowo.  Na  wszelki 
wypadek pytam Artura,  co o tym sądzi? Nic nie mówi, jednak z miny wnioskuję, że nie ma  
co dłużej zwlekać, tylko ciąć po dużym kawale. Pychota — mówi Artur i z żalem patrzy, jak 
resztę odkładam na później do szafki.

Pod koniec wachty wiatr się nieco wzmaga, fala jest kapryśna, stroma, nadchodząca od 
dziobu. Bryzgi tną twarz, sól piecze w oczy i nieprzyjemnie rozlewa się w ustach. Jacht 
kołysze się nieregularnie. Muli Artka i ja znowu mam nudności. Nad ranem na pokładzie z 
niewyraźną miną pojawia się Jaśko. Narzeka na hałas w dziobie i smród ropy. Jeżeli taka 
pogoda się  utrzyma znowu będziemy chorować.  W tej  sytuacji  rezygnuję  ze śniadania. 
Artek i Jaśko wyznają zasadę, że mimo wszystko należy jeść. A więc smacznego panowie!

Na jachcie liczne drobne awarie. Zepsuły się żarówki oświetlające nocą tarczę kompasu. 
Musimy teraz sterować na gwiazdy, księżyc, wiatr i falę. Kto dysponuje latarką, może co 
jakiś czas sprawdzić kurs kompasowy. Zepsuł się ponadto log i zerwał fał grota, którego 
wolny koniec zawisł gdzieś powyżej salingu w plątaninie lin. Ponadto jacht przecieka. Dwa 
przecieki lokalizujemy — kluza łańcucha kotwicznego i nieszczelny opętnik grotmasztu, ale 
nadal słychać ciurkanie wody do wnętrza, nie potrafimy określić, którędy się przedostaje, 
nieszczelności  nie potrafimy — niestety -  zlokalizować.  W ciągu czterech godzin trzeba 
nieraz  wypompować  setki  litrów  wody.  Na  domiar  złego  zaczynają  wysiadać  pompy 
zęzowe. Staramy się to naprawić, efekty są niewielkie, a warunki do pracy bardzo ciężkie. Z 
zepsutym logiem już drugi dzień męczą się Rysiek i Andrzej, Jaśko walczy z pompami na 
razie skutecznie. To są naprawdę trudne dni.
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Dzisiaj też Robert zarzucił mi stałą niedyspozycję i całkowitą nieprzydatność w rejsie i że 
myślę jedynie o przyjemnościach w portach. Zaskoczony zaniemówiłem, a Robert grzmiał  
dalej — wyraźnie rozjuszając się z każdym kolejnym zdaniem. Postanawiam nic nie mówić. 
Zakończył tyradą o prawdziwym żeglarstwie i prawdziwych żeglarzach oraz deklaracją, ze 
on osobiście jest zwolennikiem twardości, a nie pieszczenia się (to do mnie). Dodał jeszcze, 
że żeglowanie zawsze powinno być przyjemnością, a  nie chorowaniem i sugeruje, abym w 
najbliższym  porcie  pożegnał  się  z  jachtem  i  załogą.  Temu  „kazaniu”  w  milczeniu 
przysłuchuje się Rysiek.

Oponują Andrzej i Artur. Pomimo tego jestem zaskoczony i jest mi przykro. Nawet nie 
podejmuję  polemiki  z  bardzo  agresywnie  usposobionym  Robertem,  bo  ma  dużo  racji. 
Ogromnie mnie to jednak zabolało. Czort z nim!. Bezpośrednio po awanturze jest obiad i z 
trudem połykam zupę, ale nie chcę pokazać, jak bardzo mi to wszystko — co powiedział  
Robert — dopiekło. Po obiedzie znikam w koi, ale o spaniu nie ma mowy, więc po chwili  
zabieram się do pisania.

10 października, godz. 1400, sobota, Zatoka Biskajska

Od wczoraj  dużo czasu spędzam na pokładzie.  Wachty w serii  6-4-4-4, z  4-godzinną 
przerwą na spanie lub pogawędkę na pokładzie. Nic dziwnego, że trafiłem na „swój” sztorm 
— prawdziwy sztorm. Stałem za sterem i widziałem, jak nadchodzi. Płynęliśmy halsami na 
północny zachód,  a od lewej  burty  zbliżała  się powoli  warstwa granatowych  waciastych 
chmur i  strugi  deszczu.  Po chwili  spod chmury dmuchnęło potężnie — krótko,  ostro,  a 
potem... zaczęło się! Jacht z każdą chwilą nabierał prędkości, fala goniła falę. Na pokład 
spadały  strumienie  wody  na  przemian  z  gradem,  zrobiło  się  przenikliwie  zimno.  Bryzgi  
grzywaczy  siekły  nieprzyjemnie  twarz.  Zapadła  ciemność  —  widzialność  zmalała  do 
dwudziestu metrów.

Kurczowo trzymałem się steru, zaparty rozstawionymi szeroko nogami o podłogę i ławkę 
kokpitu.  Wiało coraz mocniej.  Musieliśmy stanąć w dryf  zrzuciwszy uprzednio wszystkie 
żagle.  Po godzinie  wiatr  na  chwilę  zelżał,  poprawiła  się  widzialność i  w odległości  100 
metrów zobaczyliśmy potężny statek, a po minucie drugi za rufą naszego jachtu. Poczułem 
na karku ciarki. Po momencie konsternacji machamy do siebie rękami i każdy płynie swoją 
drogą znikając we  mgle i  deszczu.  Pod koniec wieczornej  wachty  nieco się  uspokaja i  
mamy nadzieję, że to już koniec burzy.

Przy sprzyjającym wietrze potrzeba nam około 40 godzin, aby dotrzeć do portu. Od rana 
poprawiła się pogoda, wyjrzało słońce. Płyniemy baksztagiem i jak zawsze wtedy — pokład 
zalewają bryzgi fal: z suszeniem ciuchów trzeba poczekać.

11 października, niedziela, nadal Zatoka Biskajska, 80 mil od La Coruny

Wiatry z NNW okresowo w szkwałach osiągają 10-11°B. Nad ranem szkwał za szkwałem. 
Ciężka  sztormowa  noc.  Zrzuciliśmy  i  tak  już  podwójnie  zrefowanego  grota.  Zacząłem 
sześciogodzinną wachtę o 800 rano. Akurat wychodziliśmy spod jakiegoś cumulonimbusa. 
Przed dziobem błękitne niebo z kłębkami śnieżnobiałych cumulusików —jak na landszafcie. 
Morze nadal spienione, rozkołysane bez regularnej fali, ale nareszcie bryzgi słonej wody są 
ciepłe, cieplejsze od deszczu.

Jest niedzielny ranek. Fale dochodzą do 5-6 metrów Spałem nieźle i jestem naprawdę w 
dobrej formie. Wyraźnie zaadaptowałem się do warunków. Nie przeraża mnie już mokra 
koja i mokre ciuchy.  Po czterech dniach — dzisiaj wreszcie zdjąłem kalosze. Na całych 
stopach skóra zmacerowana. Kalosze ukryłem głęboko pod śpiworem mając nadzieję, że 
rano znajdę je ciepłe, bo przecież nie suche. Niestety, rano z każdego gumiaka wylewam 
po litrze przeraźliwie zimnej wody. Brr!
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Na  szczęście,  od  rana  znowu  za  sterem.  Spod  pokładu  co  jakiś  czas  bucha  odór 
gnijących jarzyn, smród ropy naftowej, zaparzonych ubrań, pomieszany z zapachem kartofli 
i parówek przygotowywanych na obiad.

Trochę słońca i  u wszystkich humory znacznie lepsze. Ku memu miłemu zaskoczeniu 
Robert  wyraźnie  życzliwy.  Obiad smaczny.  Mam dzisiaj  znowu kilka wacht  i  nie  muszę 
spędzać czasu w koi. Jacht płynie z szybkością 9-10 w. w stronę La Coruny. Za sterem 
trzeba się solidnie napracować.

Jest  mało  miejsca.  Pomieszczenie  dziobowe  zawalone  żaglami,  żywnością  i  naszymi 
ciuchami.  W mesie  cieknie  przez  opętnik  grotmasztu  i  przez  świetliki.  Większość  dnia 
spędzamy więc — przeszkadzając sobie wzajemnie — w kambuzie. Pojawia się zmęczenie, 
mnożą  się  drobne  urazy  i  stłuczenia,  wybuchają  krótkie  awantury.  Całą  atmosferę 
umiejętnie,  acz  bezkrytycznie,  zagęszcza  Andrzej  swoimi  dowcipami  i  porządkami. 
Oczywiście wszystko robi w trosce o dobro załogi i jachtu, ale w taki sposób, że widzę jak 
kolegom „chodzą” żwacze.

Dzisiaj  Jaśko  doznał  poważnego  oparzenia.  Za  sterem  był  Robert.  Warunki  bardzo 
ciężkie. W pewnym momencie nie zdążył zmienić kursu i w jacht uderzyła od prawej burty z 
dziobu potężna fala,  tak silnie,  że czajnik  z  wrzątkiem przeleciawszy w powietrzu  ze 2 
metry, spadł na udo Janka, który ubrany był tylko w ciepłe rajtuzy. Nim je zdjął, powstało  
rozległe  oparzenie  II  stopnia.  Natychmiast  zlewam  oparzone  miejsce  zimną  wodą, 
spirytusem  i  spryskuję  Panthenolem.  Jaśko  skarży  się  na  ból:  otrzymuje  środki 
przeciwbólowe i propozycję położenia się w koi Andrzeja.

Wszystkie koje w mesie są mokre. Podobnie ciuchy — rozwieszamy je na wszystkich 
kółkach,  haczykach,  poręczach  i  uchwytach  na  wewnętrznym  kole  sterowym.  Sytuacja 
zmusza nas do wieszania sznurów — tak więc wnętrze jachtu zaczyna przypominać źle 
wietrzoną suszarnię, w której cuchnie zaparzonymi ubraniami.

Coraz częściej marzymy głośno o porcie, jednak droga do niego jeszcze daleka. PORT 
staje się synonimem ciepła, czystości i wygody, w porcie możliwy jest również tak ważny 
kontakt z najbliższymi w kraju.

Na  jachcie  najlepiej  czuję  się  za  sterem.  Przy  pełnych  żaglach,  z  szumem wiatru  w 
uszach,  z  uczuciem  pędu  powietrza  na  twarzy  oraz  ze  świadomością  pokonywania 
przestrzeni. Czuję wdzięczność do konstruktorów naszego jachtu, gdy uświadamiam sobie, 
jak radzi sobie z falą. Zimne bryzgi wylatują w górę cięte ostrzem dziobu. Ulegam w takich 
chwilach egzaltacji. Wydaje mi się, że płynę w powietrzu z każdą falą wyżej i wyżej w stronę  
nieba.  Uczucie  to  jest  najsilniejsze  pogodną  nocą  przy  rozgwieżdżonym  niebie, 
bajdewindzie i dużej fali. Daję się porywać nastrojowi, ulegając równocześnie złudzie mocy 
panowania nad naturą. Takie wrażenie z nawiązką rekompensuje cały wysiłek wyprawy.  
Zastanawiam się, czy będą miały one podstępny smak narkotyku. Czy chwile za sterem nie 
będą momentami tęsknie wspominanymi po powrocie na ląd, na Śląsk, do domu.

Za sterem myśli się najlepiej. Najczęściej jestem wtedy sam, łatwo się koncentruję. Tu 
rozmyślam o domu, układam plany na przyszłość, dokonuję oceny zdarzeń i zastanawiam 
się nad ludźmi. Tu również analizowałem dzisiaj  sens mojej morskiej  przygody.  Morze i  
wszystko,  co się z nim wiąże, a co stopniowo odkrywam, co jawi  mi się jako nowość i  
wspaniałość czy trudność, staje się cząstką mojej wizji  świata.  Jestem zachwycony,  ale 
jednocześnie mam kłopoty z wbudowaniem tego w moje dotychczasowe życie. Bo jest to 
szok, dla nie najmłodszego już przecież szczura lądowego, jakim niewątpliwie jestem. Co 
gorsza  — absorbująca  mnie  przez  ostatnie  lata  praca  zawodowa  nie  pozwalała  mi  na 
bliższe zainteresowanie się żeglarstwem morskim. Wszystko jest dla mnie nowe — czasem 
groźne, nieraz olśniewające. Już przed rejsem wmawiałem sobie, że ma to być przygoda 
życia.  Tu  na  morzu  ta  moja  przygoda  odarta  jest  z  wszelkiego  romantyzmu.  Liczy  się 
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podjęty  wysiłek,  zrealizowany  obowiązek,  osiągnięcie  małych,  cząstkowych  efektów. 
Zgłosiłem akces do załogi, mam pewne obowiązki w czasie wachty na pokładzie i w kuchni,  
trzeba doprowadzić cały jacht do najbliższego portu, a tak naprawdę — to być do dyspozycji 
przez całe 24 godziny na dobę. To w sumie pozwala realizować plan, ale odziera go—mam 
nadzieję, że tylko chwilowo — z nimbu wielkiej przygody.

W Arturze znalazłem wdzięcznego słuchacza i interesującego rozmówcę. Na tle krytyki  
rzeczywistości polityczno-społecznej PRL, wymieniamy doświadczenia, opinie, dzielimy się 
swoimi  spostrzeżeniami.  Jednym  słowem,  poznajemy się  lepiej  i  wyraźnie  zbliżamy do 
siebie.  Z  coraz  większą  przyjemnością  rozmawiam  z  Andrzejem,  który  przy  bliższym 
poznaniu okazuje się prawdziwą skarbnicą różnorodnej wiedzy. Niestety, trwało trochę nim 
pokonałem pewne uprzedzenia.

Również  Jola  dochodzi  do  formy.  Jest  bystrą  bardzo  obserwatorką  życia,  oczytana,  
błyskotliwa. Podobnie jak mnie początek rejsu, tak ją — przeżycia ciężkiej choroby morskiej, 
czyniły bezradną jak dziecko. Szczęśliwie w większości obowiązków pomaga nam Andrzej.

Obserwuję również znaczne zawężenie pola zainteresowań do spraw ściśle związanych z 
pracą na jachcie i jedzeniem. Ku memu zdziwieniu nie słucha się radia, nikt nie wykazuje  
tak powszechnego w codziennym życiu głodu informacji.  Sfera abstrakcji  i  nierozłącznie 
związana  z  nią  dyskusja  nie  istnieją.  Wokoło  dominuje  konkret.  A  skoro  tak  jest  — 
rozumiem, że tak być musi.

W  trakcie,  kiedy  zapisuje  tych  kilka  myśli,  na  pokładzie  znakomicie  poprawia  się 
atmosfera. Jaśko i Artur opowiadają dowcipy i anegdoty, czyli niby prawdziwe historyjki z 
życia. Robi się przyjemnie i wesoło. Do portu pozostało jakieś 40 mil. Może dopłyniemy tam 
jeszcze dzisiaj?

13 października, La Coruna — Hiszpania

Impresja generalna — Hiszpanie są pogodni i naturalni, a Hiszpanki śliczne.

Wracam do  chronologii  zdarzeń:  Cały  czas  utrzymywał  się  korzystny  wiatr  i  tuż  przed 
świtem byliśmy w nabieżniku portu. Miasto ukazuje się nam wczesnym świtem. Jeszcze 
świecą latarnie uliczne, wystawy i neony  różnokolorowych reklam, a już promienie słońca 
ozłacają domy, drzewa i wody zatoki. Za naszymi plecami — za rufą, powoli wychyla się 
złotożółta tarcza słońca. Port i miasto budzą się do życia, zaczyna się uliczny ruch.

Wejście do portu łatwe, doskonale oznakowane. Mijamy przystań jachtową Królewskiego 
Towarzystwa  i  cumujemy przy  nabrzeżu  niewielkiego  — położonego prawie  w centrum 
miasta  — portu  rybackiego.  Mamy  świadomość  czekających  nas  prac  na  jachcie.  Jak 
zwykle,  pierwsze rozeznanie w mieście czynią   Andrzej  z  Jolą.  Trzeba ustalić,  jakie są 
opłaty za postój, gdzie celnicy, WC, czy można się wykąpać i czy uda się wyprać bezpłatnie  
ciuchy.

Pod nieobecność Andrzeja pracujemy w pocie czoła. Andrzej przynosi dobre wiadomości.  
Wszystko jest na miejscu lub w odległych o kilometr pomieszczeniach klubu jachtowego. 
Zdwajamy  wysiłki  i  pracujemy  przy  naprawie  uszkodzeń  do  zmroku.  Sił  dodają  nam 
perspektywa spokojnego spotkania z miastem i planowany tu kilkudniowy pobyt.

Po kąpieli, w czystych ubraniach, wychodzimy w miasto. Akurat dzisiaj Fiesta — święto 
patrona miasta. Trafiamy na festyn, koncert orkiestry kameralnej i Mszę św. w zabytkowym 
kościele. Dużo spacerujemy i w milczeniu chłoniemy atmosferę miasta.

Późnym wieczorem zwabieni dochodzącymi z głębi niedalekiego lokalu dźwiękami muzyki 
gitarowej  lokujemy się  w Saloonie.  Wnętrze  w stylu  Country  Western,  kilku  muzyków i 
piosenkarzy bawi publiczność. Wszyscy śpiewają bardzo dobrze i bardzo po hiszpańsku. 
Jest  tak,  jak to  sobie wyobrażałem.  Pijemy na zmianę piwo i  czerwone wino.  Na jacht 
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wracamy  dobrze  po  północy,  w  mesie  wymieniamy  wrażenia.  Oczarowani  jesteśmy 
miastem i panującą tu atmosferą. Jest wspaniale. Jak zwykle w takich chwilach — tęsknię 
za M. W nocy śpię dobrze, raz tylko zbudzony przez powracających nad ranem z Saloonu 
Jaśka i Roberta, którzy podśpiewują wybijając rytm kastanietami. Sądząc z humorów — i 
oni są zachwyceni: z tą myślą zasypiam ponownie.

Wstaję wcześnie,  wyspany i  zregenerowany fizycznie.  Na śniadanie mamy już świeży 
chleb z pobliskiej piekarni. Do tego pasztet i dżem. Wymianie radosnych wrażeń nie ma 
końca. Śniadanie w tej atmosferze przeradza się w ucztę krezusów.

Po śniadaniu dzień katorżniczej pracy. Ponownie przeglądamy żywność. Kartony i folia 
rozłażą  się  w  rękach,  przeżarte  morską  wodą  i  ropą.  Przeglądamy  i  liczymy  puszki, 
sztaujemy, układamy jadłospisy. Większość produktów wymaga przenoszenia na pokład i 
suszenia. Cumujemy w centrum miasta — na nabrzeżu stale mamy widzów, czasem tłumy 
ciekawskich. Jacht udekorowany naszymi mokrymi ciuchami i nieestetycznie wyglądającą 
żywnością  nie  może  robić  korzystnego  wrażenia,  ale  to  już  tak  bardzo  nie  krępuje. 
Wieczorem  kończymy  prace  jachtowe  i  Jola  uracza  nas  jabłkami  w  cieście.  Wreszcie 
możemy najeść się do syta. Na deser kompot. Pyszności!

Klarujemy jacht, bo wieczorem spodziewamy się gościa. Andrzej naraił mi pacjentkę wśród 
żeglarek  —Angielkę  mającą  jakieś  drobne  dolegliwości,  a  nie  mogącą  się  dogadać  z 
miejscową służbą medyczną. O umówionej porze Sara melduje się na jachcie. Okazuje się,  
że cierpi z powodu infekcji. Zalecam jej badania laboratoryjne i wspominam o możliwych 
konsekwencjach w przypadku zaniedbania sprawy. W rewanżu zostaję zaproszony przez 
moją pacjentkę i jej kolegów na drinka. Załogę ich jachtu stanowią jeszcze Mike, Nick i Rob.  
Rob jest Australijczykiem i obieżyświatem — okazuje się bardzo sympatycznym facetem. 
Wybrali się na Thaiti. Nick — kapitan — to żeglarz-zawodowiec. Będzie przepływał Atlantyk  
już dziewiąty raz. Zakupiony w jednej z angielskich stoczni jacht odprowadzają zgodnie z 
warunkami  kontraktu  —  właścicielowi  na  Haiti.  Jest  to  jednostka  plastikowa,  w  której 
wszystko musi wyglądać jak nowe po podróży przez pól  świata.  Kiedy — korzystając z 
mojego  zaproszenia  — wchodzą  na  nasz  drewniany,  zawieszony  różnymi  drobiazgami 
jacht, cmokają z zachwytu. Najbardziej podoba im się atmosfera, „dusza” jak mówią jachtu, 
którą stwarzają drewno i liczne ozdoby, obrazki, firanki. Oni nawet jedząc, na stół muszą 
położyć plastik, aby nie uszkodzić powierzchni.

   Po chwili idziemy do knajpki. Wino i długie rozmowy. Nasi fundatorzy zapraszają bowiem 
jeszcze  Jolę  i  Andrzeja,  okazują  się  przemiłymi  gawędziarzami  i  fanatycznymi  wręcz 
żeglarzami. Spędzamy kilka miłych godzin.

Przed  północą  —  wracając  ma  jacht  —  dzwonię  do  domu.  Dzięki  automatycznym 
połączeniom,  dosłownie  po  kilku  sekundach,  rozmawiam  z M.  W  domu  wszystko  w 
porządku.

Zawsze  po  rozmowie  z  M.  jestem  w  szczególnym  nastroju.  Oczarowany  też  jestem 
możliwością kontaktu z domem praktycznie z każdego miejsca w Europie Zachodniej,  z 
każdej budki telefonicznej.

15 października, czwartek, La Coruna

Od wczoraj znowu wietrznie i burzowo. Czasem pada deszcz. Kołyszemy się w jachcie,  
przy nabrzeżu w basenie rybackim. Obok niewielka stocznia remontowa. To wystarczy, aby 
ściany nabrzeża były zabrudzone mazutem, smarem i innymi paskudztwami.  Tak, ale tu 
postój jest bezpłatny. Prawie codziennie odwiedza nas drobny handlarz, którego interesuje 
wszystko, a najbardziej sprzęt fotograficzny, optyczny i wiertarki.  Opylam mu mój aparat 
fotograficzny,  lunetę  po  paserskiej  cenie,  ale  i  tak  po  transakcji  jestem  finansowym 
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potentatem. Niespodziewanie bowiem dysponuję dodatkowo kwotą kilkudziesięciu dolarów. 
Zapraszam kolegów na wino do tawerny.

Dzisiaj  moja  służba  w  kambuzie.  Zaraz  po  śniadaniu  przygotowuję  obiad  i  razem  z 
Arturem zabieramy się do zabezpieczenia koi przed zalewaniem ich przez wodę spływającą 
po maszcie i  suficie  mesy — przez nieszczelny opętnik grotmasztu.  Zadanie mamy już 
teoretycznie  rozpracowane,  ale  wykonanie,  polegające równocześnie na zabezpieczeniu 
górnych koi Roberta i Ryśka zajmuje nam kilka godzin. Na szczęście dysponujemy grubą 
folią, a Artur doświadczeniem — już kiedyś rozmontowywał szalunek tego jachtu. Po kilku 
godzinach jestem przekonany, że może nie będzie dobrze, ale co najmniej lepiej.

Po obiedzie — mimo ulewy — wychodzimy do miasta. Zrywa się wiatr.  Postanawiamy 
przeczekać złą pogodę w barze przy szklaneczce wina. Istotnie przestaje padać i mimo 
wichury  przez  dwie  godziny  spacerujemy  po  mieście.  Podziwiamy  wystawy  sklepowe, 
kupujemy drobne  upominki.  Wracamy na  jacht,  gdzie  część  kolegów raczy  się  winem. 
Ochoczo przyłączamy się. Późnym wieczorem wybieramy się jeszcze na 220() do kina. W 
sali garstka widzów, film świetny, z Schwarzenegerem w głównej roli. W drodze powrotnej 
dzwonię do M. Rozmawiamy kilka minut, już bez tego nerwowego pośpiechu, który stwarza 
presja finansowa. Opowiadam o rejsie. Kolacja zamyka kolejny dzień portowego życia.

Rano nadal w kambuzie. Wstaję wcześnie przed wszystkimi i przygotowuję śniadanie. Na 
dworze ciemno, pochmurnie i ulewa. Lubię poranne krzątanie się po kuchni. Nadzieja na 
dobre  śniadanie  mobilizuje  mnie  do  niewielkiego  zresztą  wysiłku.  Po  śniadaniu 
obserwujemy, jak do basenu wpływają kolejne jachty, które zerwały się z kotwicy w zatoce. 
Po kilku godzinach mamy już liczne towarzystwo. Na morzu sztorm. Jest okazja do rozmów 
z żeglarzami z całego dosłownie świata. Przyjmujemy gości i sami jesteśmy zapraszani na 
różne jachty.  Obok nas cumuje Anglik i  Amerykanin, nieco dalej  Włosi i  znowu Anglicy. 
Odwiedziny, rozmowy, drinki — nowy, zupełnie mi nieznany wymiar życia żeglarskiego. Ale 
przestałem się już dziwić. Od kilku tygodni stale dzieje się coś nowego, różne niespodzianki 
i odkrycia. Jola twierdzi, że powoli staję się żeglarzem.

Pośród tego całego żeglarskiego bractwa spotykamy obieżyświatów, wagabundów, którzy 
swój  los  na  lata  całe  związali  z  łajbą  i  morzem,  spotykamy  amatorów  przygody  i  
zawodowców, dla których prowadzenie statku jest sposobem na życie i stylem życia.

Wieje  coraz  mocniej.  Nikt  nie  wybiera  się  na  zwiedzanie  miasta  czy  zakupy. 
Porozchodziło się bractwo po różnych jachtach. Na pokład wychodzimy tylko wtedy, gdy 
ktoś głośno alarmuje zerwanie cumy czy porwanie jakiegoś ciucha do wody.

Wczorajszy  dzień  to  wyprawa  na targ  rybny  po  ośmiornice,  el  pulpo,  jak  się  to  tutaj 
nazywa.  To  el  pulpo  dostajemy  za  jedyne  450  pesetów.  Wobec  braku  chętnych  sam 
decyduję się na jej przyrządzenie.

Zaczynam  od  gotowania  mając  nadzieję,  że  uzyskam  szybko  to,  co  od  kilku  dni 
podniecało  moją  wyobraźnię,  wzbudzało  ciekawość  i  apetyt  —  bowiem  na  wystawach 
licznych barów i restauracyjek widziałem gotową do jedzenia stojącą sztywno na nogach 
ośmiornicę. Cena jej  jednak była  odstraszająca, tu w Hiszpanii  uchodzi  ona bowiem za 
przysmak.

Wrzucam stwora  do  osolonej  gotującej  się  wody  i  przykrywam  pokrywką.  Jakież  jest 
nasze zdumienie, kiedy po kilku minutach pokrywka unosi się i z garnka zaczyna wypełzać 
kilka ruszających się ramion ośmiornicy.

Okazuje się, że to nie cudowne zmartwychwstanie, lecz że paskuda w trakcie gotowania 
znacznie powiększyła swe rozmiary i z mizernego zdechlaka — zmieniła się w dorodnego 
przedstawiciela gatunku. Po pół godzinie próbuję jedną z licznych odnóży i z satysfakcją 
stwierdzam,  że  smakuje  jak  dobre  grzyby.  W  każdym  razie  jest  jadalna.  Proponuję 
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potrawkę,  co  zostaje  przyjęte  i  dosmażam  jeszcze  pokrojoną  na  kawałki  w  sosie 
czosnkowo-pomidorowym na oleju. Do tego wszystkiego świeży chlebek i białe wino. Niebo 
w gębie. W trakcie biesiady snujemy plany na następne dni. Powoli  mamy już dosyć La 
Coruny.  Nie  jest  jeszcze  jasne,  czy  następnym  portem  będzie  Vigo,  Kadyks  czy 
Casablanka. Wiele zależy od pogody. A nad nami słychać szum wichru i deszczu bijącego o 
pokład. Ustalamy, że w razie poprawy pogody wypływamy jutro po obiedzie.

17 października, sobota, La Coruna

Czas w porcie zlewa się i już z perspektywy kilku dni trudno ustalić chronologię. Może 
dlatego  wielu  żeglarzy  nie  lubi  postojów  w porcie.  Tracą  tu  humor  i  rezon.  Snują  się 
wiecznie  niezadowoleni  mówiąc,  że  co  było  do  obejrzenia,  to   się  zobaczyło  w  ciągu 
pierwszych dwu dni. Dłuższy pobyt w porcie to tylko strata czasu. Jest w tym trochę racji.  
Ale nasz rejs ma w równej mierze cele turystyczne, jak i charakter żeglarskiego zadania,  
jakim jest doprowadzenie jachtu w określonym czasie do Hawany.

Wczorajsza próba wyjścia w morze zakończyła się fiaskiem. Dosłownie zaraz po oddaniu 
cum zepsuł się silnik. Jak się szybko okazało — urwał się wał napędowy. Klops. Cholery  
można  dostać  z  tym  silnikiem!  Stajemy  na  silnym  wietrze  w  poprzek  basenu  prawie 
bezradni.  Basenik  maleńki,  wkoło  jachty  i  niewielkie  łodzie  rybackie.  Przez  chwilę  jest  
niebezpiecznie,  ale  jakoś  sobie  radzimy,  z  pomocą  przychodzą  nam  inni  żeglarze. 
Ustawiamy się na cumach dziobem do nabrzeża, a cumę rufową mocujemy do dużej boi  
stojącej na środku basenu. Okazuje się, że bez spawania nic nie zrobimy. Jakoś tak się 
znowu złożyło,  że Andrzej  z Jolą szybko zniknęli  w mieście.  Na szczęście,  nasz dobry 
znajomy  Anglik  — Peter  ma  elektryczną  spawarkę.  W  stoczni  załatwiamy  elektrody,  u 
nabrzeża  rybackiego  istnieje  możliwość  skorzystania  z  prądu  i  zatankowania  wody.  
Stawiamy żagle i  ostrożnie podpływamy do rybaków.  Tu w ciągu kilku godzin udało się 
Jankowi uporać z awarią, a nam uzupełnić zapas wody i sklarować jacht do drogi. Jesteśmy 
zmordowani — nie mogę polubić tego stałego elementu podróży, jakim jest naprzemienne 
wyciąganie i chowanie silnika. Wszystkie te operacje z silnikiem odbywają się w nerwowej 
napiętej atmosferze stałego pokrzykiwania i narzekania.

Już po założeniu silnika w czasie montowania instalacji elektrycznej zdarza się poważny,  
przykry wypadek. Artur, wchodząc pod pokład pośliznął się i spadł nogami na ręce Ryśka. 
Pech chciał,  że w tym momencie Rysiek miał  w rękach dwie śruby,  które wbiły mu się 
głęboko  w dłonie.  Rysiek  prawie  mdleje  z  bólu.  Rany  niewielkie,  ale  głębokie  i  obficie 
krwawią.  Kładę  go  na  pokładzie  i  zaopatruję  rany,  podaję  środki  przeciwbólowe.  Na 
szczęście, po godzinie Rysiek czuje się lepiej. Ale awaria, naprawa silnika i wypadek Ryśka 
kładą się nieprzyjemnym cieniem na pobyt w La Corunie.

Nasila się wiatr, stale pada deszcz. Atmosfera na jachcie robi się znowu „zawiesista”. Żal 
mi  Ryśka.  Wiem  po  części  od  kolegów  i  z  tego,  co  sam  mówił,  że  do  tego  rejsu 
przygotowywał się latami. Smutne to, że sam psuje sobie przyjemność: wyraźnie Rysiek nie 
wytrzymuje psychicznie.  A teraz jeszcze zranienia,  które na jakiś czas wyeliminują go z 
pracy na jachcie. Może mu to dobrze zrobi?

W nocy urywam się jeszcze z Jolą i Andrzejem na spacer nad zatokę po drugiej stronie 
miasta. Mimo niepogody widok burzowych fal, zatoki, która tu wciska się w środek miasta 
nasuwa mi skojarzenia z pocztówkami z Cannes czy Nicei. Jest przepięknie. Wracamy na 
jacht z nadzieją, że jutro poprawi się pogoda i będziemy mogli wypłynąć w dalszą drogę.  
Rano  nadal  wichura  i  pochmurnie.  Wieje  chyba  tak  samo  jak  wczoraj.  Dyskutujemy  o 
prognozie pogody.

Andrzej  po  przeczytaniu  prognozy  w  miejscowej  gazecie  i  rozmowach  z  kapitanami 
innych jachtów decyduje się na wyjście  w morze. Przyjmujemy jeszcze niespodziewaną 
sympatyczną wizytę Polonusa z Anglii, który podpłynął do nas zobaczywszy polską flagę. 
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Jest już na emeryturze i teraz trochę z zamiłowania, a trochę aby dorobić do emerytury,  
przeprowadza jachty z Anglii do portów Morza Śródziemnego. Delikatnie przestrzega nas 
przed  wychodzeniem  w  morze:  sam,  mimo  presji  czasu  i  jakichś  kwestii  finansowych 
zostaje w porcie, aby przeczekać sztorm.

Po śniadaniu jednak wypływamy.

19 października, poniedziałek, 34 dzień rejsu, Atlantyk na wysokości Cabo Finisterre

Jeszcze dobrze nie wyszliśmy z zatoki,  a już wyjaśniło się,  dlaczego  wszystkie  jachty 
zostały w porcie. Na co liczył nasz kapitan? Woda okropnie wzburzona. Zaraz po wyjściu  
zza osłony lądu — ale jeszcze w zatoce — Artek blado-zielony z błędnym wzrokiem już 
„wisi” na relingu wymiotując.

Po chwili rozkłada Jolę i mnie. Jak zwykle nagle pojawiło się uczucie dyskomfortu,  jakiś 
niepokój  połączony  z  obniżeniem  nastroju,  potem  narastająca  apatia  i  nudności  —  o 
godzinie 20°° jestem jak ugotowany. Wymiotuję aż mnie wykręca, po kilku minutach jestem 
załatwiony. Co gorsza,  o 2O00 zaczynam wachtę pokładową razem z Jolą. Na szczęście 
„nicuje nas” na zmianę i zawsze jedno może trzymać ster;  kiedy drugie wisi  na relingu. 
Wzajemnie, solidarnie przytrzymujemy się wtedy za sztormiaki, żeby w czasie ataku torsji 
nie wypaść za burtę na rozkołysanym morzu. Niestety, pogoda jeszcze pogarsza się.

Jak zwykle, kiedy Jola ma wachtę, można liczyć na pomoc Andrzeja. I tym razem kapitan 
jest na pokładzie. Sam zmienia kliwra na foka sztormowego, gdy wiatr wieje już z siłą 9°B. 
Wiatr gna nieprzyjemne, ostro ścięte fale, w powietrzu unosi się biało siny wodny pył, na 
pokład  to  z  boku,  to  z  rufy  wpadają  grzywacze.  Od  dawna,  oczywiście,  jesteśmy  już 
przemoczeni. Znowu jest zimno, a każdy bryzg fali wlewa kolejne porcje morskiej wody w 
rękawy ubrań, pod pachy zimnym strumieniem ściekając po ciele.

Dziób jachtu orze pracowicie rozszalały żywioł, idzie nam ciężko, z mozołem. Czujemy się 
fatalnie. Trudne godziny. Co jakiś czas — obojętny już na wszystko — w pozycji półleżącej, 
przewieszony przez reling, oddaję Neptunowi  resztki  ostatniego posiłku. Jak przez mgłę 
widzę,  jak  jacht  burtą  bierze  wodę.  I  wymiotuję,  zwracam,  konwulsje  skręcają  moje 
wnętrzności, ślina i łzy zalewają twarz. Jestem coraz słabszy. Marzę o koi i jak najszybszym 
zakończeniu wachty. Wydaje mi się, że Jola nie jest w stanie nawet marzyć. Wygląda jak na 
torturach, nie może wydobyć głosu. Andrzej skacze po pokładzie, wiesza się want, coś stale 
poprawia, o coś nas prosi krzycząc z dziobu. Ale wiatr  porywa słowa, słyszymy jedynie 
fragmenty zdań. Trudno zrozumieć, zorientować się, o co mu chodzi. Patrzymy oboje na 
siebie zrezygnowani, chorzy, nieszczęśliwi. I machamy obojętnie ręką na wszystko. Jedyną 
rzeczą, która nas mobilizuje, jest ster i konieczność utrzymania kursu, najmniejsze bowiem 
zejście kończy się łopotaniem żagla, uderzeniami fali i kąśliwymi uwagami spod pokładu.

I tak przez cztery godziny, do północy. Po wachcie przebieram się i wskakuję w jeszcze 
suchą  koję.  O  spaniu  jednak  nie  ma  mowy.  Tu  pod  pokładem  dudnią  uderzenia  fal, 
przechyły jachtu zmuszają do zapierania się rękami i nogami, żeby nie wypaść, dzwonią 
gary i naczynia w szafkach, w zęzie bulgoce nieprzyjemnie woda i turlają się konserwy. Co 
jakiś czas na twarz, kark czy rękę sączy się woda z sufitu. Statek jęczy w zmaganiach ze  
sztormem.  Z  dziobu  dochodzą  jakieś  niezwykłe,  wysokie  tony,  które  rodzą  niepokój,  
pobudzają wyobraźnię. Nie mogę uwolnić się od myśli o wywrotce lub pęknięciu jachtu. Nad 
ranem sen miesza się z jawą, chyba mam halucynacje. A jacht skacze z fali na falę, kołysze  
się nierytmicznie, zapada się nagle kilka metrów w dół — tak, że wnętrzności podchodzą do 
gardła — by zaraz znowu mozolnie wspinać się na szczyt kolejnej wielkiej fali.

Po takiej nocy, od godziny 800 rano znowu wachta pokładowa. Leje jak z cebra, zacina 
pod  kaptur  sztormowego  ubrania.  Jest  brzydko,  upiornie,  nastrój  grozy  potęgują  nisko 
zawieszone ołowiane chmury. Mam znowu wszystkiego dość. Trzymam ster, walczę z falą i  
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wiatrem, ale równocześnie układam plany powrotu z Hiszpanii do domu. Samolotem przez 
Madryt  -  Frankfurt.  Nieważne,  ile  to  będzie  kosztowało.  Chcę  wysiadać.  Już,  zaraz, 
natychmiast! Dłużej nie wytrzymam. Na domiar złego znowu mnie mdli. Na szczęście na 
oceanie nie ma przystanków. Przez całe cztery godziny jestem na pokładzie sam. Zwykle  
wachtujemy we dwójkę,  jednak ta  wachta  wypadła  mi  z  Ryśkiem,  który ze względu na 
zranienia nie może wychodzić spod pokładu. Sam mu to zaleciłem. Jest ciężko.

Wieczorem wiatr  trochę  zelżał,  przestało  padać,  choć  niebo  nadal   przesłonięte  jest 
ciężkimi burzowymi chmurami. Od pewnego czasu czuję się lepiej. Kolejne wachty mam od 
20°° do północy i od 400 rano do śniadania.

Dopiero w czasie świtówki zmienia się wiatr. Wieje z północnego wschodu. Stawiamy żagle 
i płyniemy na południe z szybkością 5 węzłów. Wiatr rozpędza chmury. Niebo iskrzy się 
gwiazdami  i  słabym,  srebrnym  blaskiem  niewielkiego  rożka  księżyca.  Nad  ranem 
obserwujemy wschód słońca.  Słońca,  które daje ciepło,  otula  zgrabiałe  z  zimna i  wody 
dłonie, nastraja optymistycznie. Chce się żyć. I nagle ciężka praca sternika, niewygoda, lęk 
-  wszystko  to  ulatuje,  wydaje  się  nierealne.  Pozostaje  satysfakcja  ze  spełnionego 
obowiązku i przyjemność zmagania z żywiołem.

Jacht wytrzymał i ten sztorm, wytrzymali ludzie i ja również — mimo słabości — zrobiłem 
już tym razem wszystko, co do moich obowiązków należało.

Jeszcze przez godzinę na horyzoncie z prawej burty będzie blednąć wolno niknący księżyc,  
wiatr się uspokaja — jak okiem sięgnąć ocean, fala spokojna, nigdzie grzywaczy.

A pod pokładem...  jak po sztormie. Ten cały bałagan jakoś się uporządkuje. Gorzej z 
Jaśkiem, który rzucony niespodziewanie silną falą przewrócił  się w mesie na stół  tłukąc 
sobie bok. Zasinienie niewielkie, lecz pod skórą wyczuwa się potężny krwiak. Nic dziwnego, 
że Jaśko skarży się na silne bóle. Naprzód oparzenie, a teraz kontuzja — to są dla niego 
bardzo ciężkie dni, tym bardziej, że Jaśko od kilku dni „leczy się” sam. Poprzekłuwałem 
pęcherze oparzeniowe i teraz całe udo pokrywa sącząca się, ropna wydzielina. Ordynuję 
mu antybiotyki i środki przeciwbólowe, skarży się również od kilku dni na silne reumatyczne 
bóle stawów. Do tego dochodzi leszcze jedno — chłopak nie ma własnej koi, gdyż koje w 
forpiku zostały zarzucone żaglami. Jaśko sypia na chwilowo wolnych kojach, ale nie może 
być z tego zadowolony. Rozumiemy to wszyscy.

Tak więc z siedmiu osób stanowiących załogę, dwie — z przyczyn obiektywnych i nie ze  
swojej winy — są tylko w niewielkim stopniu przydatne do pracy. Andrzej po krótkotrwałym 
zrywie zaległ w koi i już drugi dzień wychodzi jedynie, aby połknąć posiłek, powiedzieć jakiś  
dowcip lub wtrącić uszczypliwą uwagę. Myślę, że i on przeżywa chorobę morską na swój  
sposób. Jola chociaż słaba jak natka pietruszki bohatersko odstaje swoje wachty za sterem. 
Jest bardzo dzielna.

Czas przeznaczony na zabudowanie specjalnych ochraniaczy przed wodą spływającą z 
grotmasztu  sowicie  się  opłaca.  Ciągle  cieszę  się  jak  dziecko  widokiem  suchej  koi  i  z  
przyjemnością obserwuję strumienie wody spływające po folii i niknące w zęzie.

W nocy na wachcie nachodziły mnie fale  tkliwych myśli  o żonie i  synku.  Możliwe,  że 
Jureczek zaczyna już chodzić. Serdecznie wspominam moich przyjaciół i kolegów, wiem, że 
wśród nich wielu zetknęło się z żeglarstwem, a kilku pływało po oceanie. Mam dużo czasu 
na rozmyślania i kontemplację przyrody. Nadal mam sprawną latarkę, przedmiot zazdrości 
kolegów.  Niestety  potoków słonej  wody nie  wytrzymała  moja  wodoszczelna Omega,  jej 
wskazówki zatrzymały się ostatecznie na pierwszej w nocy.

20 października, godz. 17°°, wtorek, Atlantyk, wybrzeża Portugalii
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Poprawiła  się pogoda.  Wiatr  korzystny.  Płyniemy z szybkością 6-8 węzłów.  Nad nami 
cumulusy, czasem cumulonimbus, szkwał, burza, ale stale wieje. Żeglarska pogoda. Morze 
niezbyt wzburzone. Wszystkim powraca apetyt i humor.

Po śniadaniu zaczynam normalną dobową wachtę kambuzową. Zabieram się do obiadu: 
dziś kaczka z ziemniakami i konserwową papryką, a na deser piernik i herbata z cytryną.  
Jak zwykle Artek i Robert jedzą po kilka porcji. Obiad udany, smaczny. Po zrobieniu klaru w 
kambuzie ubrani w sztormiaki siedzimy w kokpicie i opowiadamy sobie różne historyjki. Jest 
przyjemnie, wesoło. Cieszymy się z takiej  żeglugi. Żagle wydęte wiatrem, od dziobu idą 
silne bryzgi słonej wody, co jakiś czas na pokład wskakuje „dziad” — boczna fala, przed 
którą  nie  ma ucieczki,  a  która  potrafi  przemoczyć  do  suchej  nitki.  Szybko  pokonujemy 
przestrzeń.

W minioną noc miałem wachtę. Zbliżyliśmy się do Cabo Finistere. Sztorm powodował, że 
trochę  trwało,  nim  udało  się  nam  dokładnie  ustalić  pozycję.  Niestety  odrzuciło  nas 
kilkadziesiąt  mil  w  głąb  Zatoki  Biskajskiej,  a  byliśmy przekonani,  że  jesteśmy znacznie 
bardziej  na południowy zachód.  „Straciliśmy”  tym sposobem dwa dni.  A były  to  ciężkie, 
mozolne dwa dni. Natychmiast odbiło się to na nastrojach i zachowaniu załogi. Wczoraj 
wieczorem wszyscy  wzajemnie zwracaliśmy sobie uwagę,  krytyka  wszelkich poczynań i 
wskazówki, „jak to zrobić lepiej”, sypały się niczym z rogu obfitości.

Kpina i ironia dopełniały atmosfery. Nastrój stał się więc zawiesisty.

Sprowokowany stałymi uwagami pod adresem sterujących zarzuciłem Andrzejowi błędy w 
nawigacji. Tym samym wylałem z siebie żal z powodu zmarnowanych dwóch dni, które tak 
fatalnie  odbiły  się  na  naszym  samopoczuciu.  W  efekcie  wieczorem  Andrzej  dokładnie 
objaśnia  mi  sytuację  baryczną,  pozycję  i  mówi  o  wielu  niewiadomych,  które  są  stałym 
elementem sytuacji żeglarskich, zwłaszcza gdy nie dysponuje się namiarem satelitarnym i 
radarem.  Było  to  interesujące i  niewątpliwie  znacznie  poszerza moją  żeglarską wiedzę. 
Jestem mu za to wdzięczny i „łyso mi” z powodu mojej ignorancji.

Z godziny na godzinę czuję się lepiej. Pomaga mi aura. Niebo rozgwieżdżone, steruję na 
dużą gwiazdę widoczną przed masztem. Komfort, można podnieść głowę i patrzeć w niebo, 
rozglądać się po rozległym horyzoncie. Toń wody skrzy się miliardami iskier. Odprowadzam 
wzrokiem  meteory,  które  po  zarysowaniu  świetlnej  smugi  na  firmamencie  jarzą  się 
rozbłyskiem przez ułamek sekundy i znikają, rozsypując się gwiezdnym pyłem na oceanie. 
Wysoko - na tle ciemnego nieba — widać światełka przelatujących samolotów i satelitów. W 
bezpiecznej  odległości  przesuwają  się  światełka  statków,  promów i  kutrów.  W pewnym 
momencie — kiedy kilka jednostek schodzi się na jednym kierunku — wydaje się, że na 
wodzie  zajarzyła  się  już  bożenarodzeniowa  choinka.  Wszystko  w  ruchu  i  ciszy,  we 
wspaniałej oceanicznej ciszy. W takich warunkach, nocą upłynęliśmy już drugi tysiąc mil, 
przepłynęliśmy dwa morza i zaczęliśmy zmagania z Atlantykiem w jego europejskiej części. 
Niestety,  od dziobu zbliża się kolejna katermacha. Refujemy grota, sztaujemy wszystkie  
ruchome przedmioty. Nic nam nie przychodzi łatwo.

22 października, czwartek, 37 dzień rejsu

Atlantyk  na wysokości  i  w pobliżu Lizbony,  pochmurnie, wiatr  SE, szybkość 6 w, kurs 
kompasowy 180°

Ciągle mamy dobry, korzystny wiatr. Jakby nieco cieplej, ale na nocnej wachcie — mimo 
podwójnych ciepłych gaci oraz podkoszulki, koszuli, swetra, sztormiaka, kurtki i rękawiczek 
— nie jest mi za gorąco.

Wczorajszy  dzień  minął  przyjemnie.  Zmieniliśmy  menu  na  bardziej  domowe. 
Rezygnujemy na jakiś czas z konserw — stanowczo nam się „przejadły”. Sam już nie mogę 
znieść baraniny, która — przed kilku dniami tak smaczna — teraz samym swym widokiem 
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przyprawia mnie o szczękościsk. Jak zwykle inspiratorem jest Artur. Objadamy się takimi 
pysznościami,  jak  placki  ziemniaczane,  naleśniki  i  kluseczki.  Niewątpliwie  wpływa  to 
korzystnie  na  atmosferę  panującą  na  jachcie,  choć  kucharzowi  przysparza  dodatkowej 
pracy. Można jednak liczyć na bezinteresowną pomoc kilku smakoszy.

Cały dzień i noc płyniemy w pobliżu lądu. W dzień przez lornetkę oglądamy krajobraz i  
miasteczka  nadmorskie,  nocą  stale  widzimy  mniejsze  i  większe  łuny  nad  wioskami  i  
miasteczkami.

Korzystając z nieco słabszego wiatru i mniejszej szybkości po raz pierwszy na Atlantyku 
wyciągamy z Jaśkiem sprzęt wędkarski i próbujemy łowić. Niestety, bez skutku. Wyobraźnia 
rozpala świadomość, że gdzieś tu powinny być tuńczyki. Podobno znakomite są surowe z 
sokiem cytrynowym.

W dzień obserwujemy scenę polowania: jakaś śmiała mewa nagle atakuje „coś” pikując w 
wodę,  po sekundzie — próbując kolejnego wzlotu — zostaje złapana za nogę przez to 
„coś”, co we fragmentach przypomina węża, i znika pod wodą na zawsze. Stoimy jeszcze 
chwilę zdziwieni niesamowitym finałem polowania. Ale morze jest spokojne, wygładzone i 
nic nie wskazuje już na dramat, którego świadkami byliśmy przed chwilą.

Wieczorem  na  pokładzie  nagły  podniecony  głos  Jaśka:  —  rekin,  płetwy,  chodźcie, 
chodźcie!!! Wybiegamy na pokład — wkoło jachtu baraszkuje kilkanaście delfinów, tak jak 
na filmie. Wprawia nas to w pogodny nastrój.

Po kolacji, na którą podają racuchy z cukrem i sokiem wiśniowym, siadamy w kilka osób 
w kokpicie i opowiadamy sobie bałaki. Celuje Jaśko - opowiada niestworzone historyjki „z  
życia”. Był kierowcą ciężarówki do roku osiemdziesiątego, zaopatrywał w owies Arłamów, 
zajmował się i zwózką drewna, i hodowlą bydła na bieszczadzkich połoninach, pracował na 
Śląsku  w  kopalni,  prowadził  warsztat  mechaniczny,  naprawiał  dachy.  Równocześnie 
podróżował po Europie, pracując jakoby przez kilka lat w Turcji, Austrii oraz Jugosławii. Z  
jego opowiadań wynika, że jest najbardziej znanym przemytnikiem w tych krajach. Pożeracz 
serc  niewieścich,  bohater  kilku  małżeńskich  skandali.  We wszystkim  jest  autorytetem  i 
wszystko mogą poświadczyć jego liczni koledzy, jak wrócimy do Przemyśla. Słuchamy tego 
z przymrużeniem oka i zarykujemy się ze śmiechu. Opowiada bowiem zabawnie i z dużym 
zmysłem obserwatorskim. Biorąc pod uwagę jego niezbyt jasny status cywilny, występujące 
w opowieściach liczne kobiety, a wśród nich stale przewijające się Lolę, Felkę i Zośkę, które 
są zależnie od okazji jego żonami aktualnymi, byłymi narzeczonymi, nic ostatecznego orzec 
się nie da. Jest to — było nie było — wytrawny znawca kobiet i głęboko w pamięć zapada 
nam jego powiedzenie, które wielokrotnie powtarza, że „Te baby, panie, to są takie...”

Noc mija spokojnie. Mam wachtę z Arturem. Z nim człowiek nie zazna głodu. Pałaszujemy 
jakieś frykasy, które co raz Artek wynosi z kambuza i kingstonu, w którym przechowujemy 
żywność.

Od  czasu  pobytu  w  La  Corunie  w  wolnych  chwilach  stale  ulepszam  technologię 
wypiekania chleba. Zmieniam proporcje składników i technikę trzymania chleba na ogniu.  
Przypominam sobie,  jak w Hiszpanii,  kiedy leszcze staliśmy przy miejskim nabrzeżu,  w 
trakcie mojej piekarskiej działalności przygodni spacerowicze na kei, widząc obłoki dymu i 
czując  swąd  spalenizny  wydobywający  się  z  naszego  kambuza,  głośno  interweniowali. 
Znajomy Anglik nie kryjąc swego łakomstwa stwierdził delikatnie, że on też lubi spieczone 
grzanki,  czyniąc  tym  aluzję  do  rozchodzącego  się  wkoło  swądu  i  dymu  spalenizny.  
Informowany,  że  tym  razem  też  pieczemy  chleb,  kiwał  z  niedowierzaniem  głową  i 
niepocieszony znikał we wnętrzu swego jachtu. Takie niepowodzenia nie mogły przecież 
załamać  prawdziwego  „wilka  morskiego”,  więc  —  ku  cichej  aprobacie  załogi  naszego 
dzielnego  jachtu  —  podejmowałem  dalsze  próby.  I  oto  dzisiejszy  wypiek  przerósł 
oczekiwania nawet takiego mistrza jak Artur. Chleb udał się — smaczny,  wypieczony,  z 
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chrupiącą skórką i bez zakalca. Święcę swój tryumf. Koledzy łaskawie poklepują mnie po 
ramionach, a Jola wdzięcznie patrzy mi w oczy. Zresztą, może tylko tak mi się wydawało. 
Żebyśmy jednak nie  zwariowali  z  zachwytu,  ujawniła  się  wczoraj  awaria.  Jaśko niespo-
dziewanie dla wszystkich zajrzał do silnika i zauważył, że rozleciał się rewers. Tym samym 
koniec,  kropka;  definitywnie  kończą  się  przygody  z  silnikiem.  Na  pocieszenie  Jasiu 
informuje nas, jak to dobrze, że on tam zajrzał, bo tym samym uniknęliśmy jeszcze gorszej  
awarii.  Oczywiście  wszyscy  go  chwalimy  i  jesteśmy  mu  dozgonnie  wdzięczni.  Nie 
wytrzymuje tylko Robert i głośno wyraża to, co my w gruncie rzeczy myślimy o silniku. Cóż, 
metoda breszki i młotka, ulubiona metoda naszej „złotej rączki”, dała wreszcie od dawna 
spodziewany efekt.

W odruchu rozpaczy jeszcze przez jakiś czas rozważamy możliwość zakupu części do 
silnika w Kadyksie. Naprawa własnym sumptem wydaje się niemożliwa.

Po  fazie  domowego  jedzenia  wszystkim  przychodzi  ochota  na  słodkie.  Zażeramy się 
czekoladą, ciasteczkami, Prince-polo, cukierkami, „słodkie” w coraz wyższej cenie. Teraz 
dopiero doceniam przezorność M. i ofiarność mamy, kiedy piekły dla mnie ciasta na rejs.  
Dziękuję  wam,  moje  Panie!  W  wolnych  chwilach  rozczytuję  się  w  „Tygodniku 
Powszechnym”,  którego  kilka  numerów zabrałem ze  sobą.  Uczę  się  też  francuskiego  i  
zaczynam naukę hiszpańskiego. Z tego również widzę, że odzyskuję dobre samopoczucie.

23 października, piątek, 38 dzień rejsu

Jesteśmy na południe od Lizbony,  na wysokości  Przylądka Sao  Vincente,  zwanego w 
żeglarskiej gwarze „Przylądkiem Ciepłych Gaci”. Z wiatrem od wczorajszego wieczoru bywa 
różnie.  Często zmienia kierunek i  siłę.  Chwilami  zanika zupełnie.  Mozolnie  mila  po mili  
spływamy w dół  mapy -  na południe. Chłodno. Deszcz, szkwały i  bryzgi  wody zalewają 
pokład. Płyniemy teraz stale 3 do 5 mil od bardzo urozmaiconej linii brzegowej. W kotlinach 
przylepione do zboczy wioski i miasteczka, w tle wysokie wzgórza i góry. Tak — od strony 
morza  jawi  się  nam  Portugalia.  Niestety,  nie  przewidujemy  zatrzymania  się  w  tym 
interesującym krajobrazowo kraju. Brakuje nam wiz i czasu. Naszym celem jest Kadyks.

Nastroje znacznie lepsze. Ranni Rysiek i Jaśko z dnia na dzień czują się lepiej. Życie  
przenosi się z koi do kokpitu, który staje się teraz naszym centrum rozrywki towarzyskiej, tu  
na  świeżym  powietrzu  zjadamy posiłki,  wypijamy  herbatę,  a  czasem winko,  i  gadamy,  
gadamy, gadamy, nic szczególnego się nie dzieje. Utarł się rytm życia na łódce. Wszyscy 
znają  swoje  miejsce  i  obowiązki.  Zaczynamy  się  do  siebie  przyzwyczajać.  Zaczęliśmy 
słuchać  radia,  zwłaszcza  muzyki.  Z  czasopism  furorę  robią  egzemplarze  „Tygodnika 
Powszechnego”. Dla części moich kolegów jest to odkrycie , w ogóle nie wiedzieli, że takie 
pismo jest na naszym rynku prasowym.  Artek — po przeczytaniu pierwszego numeru z 
prawdziwym zaciekawieniem pytał,  czy ta gazeta jest wydawana oficjalnie i  dostępna w 
kioskach.  No  cóż,  musiałem  mu  powiedzieć  prawdę:  wydawana  jest  oficjalnie,  ale  w 
kioskach jej nie uświadczysz.

24 października, sobota, 39 dzień rejsu, dokładnie na wysokości São  V incente, wczesne 
przedpołudnie

Jest bezwietrznie. Kolebiemy się w odległości 5 mil od brzegu na niewielkiej  fali. Dryf  
znosi  nas  na  południe.  Jakoś  nie  możemy  przejść  przylądka  już  kolejny  dzień.  Dzień 
pochmurny,  ale  nieco cieplej.  Jedyną  atrakcją  jest  powtórna wizyta  stadka delfinów,  po 
której  stawiam na linie za rufą błystkę  z nadzieją  złowienia ryby.  Wszyscy tęsknimy za 
świeżym mięsem. Świeża ryba byłaby znakomitym urozmaiceniem naszego menu.

Wczoraj  i  dzisiaj  pisałem  list  do  M.  Jest  gotowy,  wyślę  go  z  Kadyksu.  W  nocy 
obserwowałem  morze.  Bryzgi  wody  idące  od  dziobu  jachtu  skrzą  się  tysiącem  iskier. 
Chwilami luminescencja wody wydaje się nieprawdopodobna, budzi zdziwienie i zachwyt. O 
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tym zjawisku byłem uprzedzony przez kolegów, ale nie sądziłem, że jest to tak intrygujące i  
fascynujące.

25  października,  godzina  1230,  niedziela,  40  dzień  rejsu,  na  wysokości  Cieśniny  
Gibraltarskiej

Dobry  wiatr  zachodni.  Płyniemy  z  szybkością  6  węzłów  do...  Casablanki.  Dlaczego 
Casablanka? Z wielkim trudem dopiero wczoraj popołudniu minęliśmy „Przylądek Ciepłych 
Gaci”.  Wieje  słaby  wiatr,  dzień  jest  ciepły  -  temperatura  16-19°C.  Większość  czasu 
spędzamy na pokładzie, susząc ciuchy, kąpiąc się lub myjąc włosy. Przy kieliszku śliwowicy 
przegadujemy całe godziny.  W ciągu dnia czytam tygodniki  i  uczę się  z  coraz większą 
ochotą  hiszpańskiego  -  liczebników  i  całych  zwrotów  mini-rozmówek.  Wieczorem  wiatr 
nieco tężeje i ustala się jego kierunek. W tej sytuacji, po krótkiej naradzie, decydujemy się 
płynąć bezpośrednio do Casablanki w Maroku, na zachodnim wybrzeżu Afryki.  Przy tym 
wietrze, mając do Kadyksu około 250 mil — trzeba nam 2-3 dni halsowania, potem z 2-3 dni  
pobytu w mieście i z kolei nieznany wiatr po 5-6 dobach. A zaczyna nam brakować czasu. 
Powinniśmy już  być  w Las Palmas i  sposobić  się  do  skoku przez Atlantyk.  Rozumiem 
konieczności, jednak bardzo mi szkoda Kadyksu. Kadyks to południowa Hiszpania, słynne 
miasto i port, z którego na trzecią wyprawę do Indii Zachodnich wypływał Krzysztof Kolumb. 
Wiedziałem też, że z Kadyksu bez problemów dodzwonię się do kraju i do Paryża. Czy 
będzie to możliwe z Maroka? Łapię się na tym, że trudno mi pożegnać się z planami i 
marzeniami  dotyczącymi  tej  części  Hiszpanii.  Może  jeszcze  kiedyś  tu  przypłynę? 
Pocieszam się tym, że prawie na pewno będziemy w Las Palmas, a to też jest przecież 
południowa Hiszpania. Tymczasem zaczynam oczekiwać spotkania z „Afryką dziką”.

Przez  cały  czas  pochmurno.  Woda  w  kolorze  ciemnoniebieskiego  atramentu.  Życie 
towarzyskie w kokpicie. Jasiu kontynuuje serię zabawnych, dowcipnych opowiadań z życia. 
W kambuzie dzisiaj  kilka drobnych utarczek słownych pomiędzy Andrzejem, Robertem i 
Arturem. Martwimy się jedynie postawą Artura. Od kilku dni jest wyraźnie konfliktowy, łatwo 
się irytuje, widać, że wyraźnie ma coś do Andrzeja, którego stale prowokuje. Jest to tym 
dziwniejsze, że dotychczas Artek należał do najpogodniejszych ludzi na statku. Wieczorem 
Andrzej prosi mnie o rozmowę na temat stanu psychicznego Artka, bo —jak się okazuje — 
wyraźnie  wyczuwa  kierowaną  ku  niemu  agresję,  a,  jak  twierdzi,  nie  zna  przyczyny.  
Rozmawiamy  dość  długo.  Andrzejowi  również  zależy  na  dobrej  atmosferze  pomiędzy 
członkami załogi, choć jest w nim coś takiego, że działa denerwująco na każdego z nas. 
Oczywiście, poza Jolą. Niestety — nie potrafią się opanować lub przyjąć takiej postawy, że 
nie tłumią w sobie agresji, Rysiek i Robert, a teraz Artur? Andrzej nie ma z nimi łatwego 
życia i coraz więcej czasu spędza u „wróżki”, jak nazywamy Jolę, konsultując z nią każdą 
swoją  decyzję.  Jola  w  tych  zwierzeniach  zawsze  pełni  rolę  reprezentantki  naszych 
interesów, wstawiając się za każdym z nas u p. Kapitana.

Myślę,  że  takie  drobne  — miejmy  nadzieję  — i  krótkotrwałe  konflikty  są  typowe  dla 
warunków,  jakim  musimy  teraz  wszyscy  sprostać,  a  ujawniając  swą  postawę, 
rozładowujemy się trochę... chociaż przed nami jeszcze daleka droga!

W nocy, stojąc za sterem, tęskniłem za M. i Jureczkiem. Sam się sobie dziwię, że wzięło  
mnie  tak  mocno.  Było  pochmurnie,  widzialność  słaba  -  a  ja  sam z  oceanem i  swoimi 
myślami. Może pewna twardość życia na jachcie powoduje, że z tkliwością myślę o domu.

Nocami  jesteśmy  najczęściej  „statkiem-widmem”  —  bez  oświetlenia.  Mamy  kłopoty  z 
akumulatorami,  które  szybko  się  wyczerpują  i  zmuszają  nas  do  oszczędzania  światła.  
Wszyscy  mamy świadomość  niebezpieczeństwa,  jakie  to  powoduje,  ale  nadrabiamy  to 
zwiększoną czujnością w czasie wachty. Oczywiście, gdy w pobliżu jest jakiś statek — to 
zapalamy światła, czasem nawet salingowe czy dużą lampę o wielkiej mocy z rtęciowym lub 
sodowym światłem — ale na krótko.
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26 października, godz.lO00, poniedziałek, 41 dzień rejsu, Atlantyk, 80 mil od Casablanki

Nad  głową  ciężkie,  ołowiane  chmury.  Bezwietrznie.  Jacht  kołysze  się  na  nierównej,  
martwej fali. Temperatura nie przekracza 20°C. Jeszcze wczoraj byliśmy niemal pewni, że 
już dzisiaj  będziemy w porcie.  Niespodziewanie, jednak niezbyt  silny,  ale równo wiejący 
wiatr zaczął kręcić, potem stopniowo słabł, by po kilku godzinach „zdechnąć” zupełnie. Noc 
minęła spokojnie,  bez emocji.  Nadal  doskonalimy technologię wypiekania chleba. Dzięki 
wytrwałości — wczoraj wreszcie upiekliśmy chleb, który jakością nie ustępuje chlebom z 
prywatnej piekarni.

Oto przepis: szklanka mąki żytniej, 3 szklanki mąki pszennej, 1/3 paczki drożdży, łyżka 
smalcu, łyżka soli, kilkadziesiąt ziarenek kminku, woda, cukier.

Obie mąki  po uprzednim ogrzaniu miesza się  dokładnie,  do zrobionego w nich dołka 
wlewa się musujące drożdże rozpuszczone w niewielkiej ilości ciepłej wody z dodatkiem 
łyżeczki cukru i łyżki pszennej mąki. Zaczyn zasypuje się i zostawia w temperaturze około 
20-28°C. Po godzinie dolewa się tyle letniej wody z rozpuszczonym tłuszczem i kminkiem, 
aby uzyskać ciasto dające się uformować. Wyrabiać około 10 minut, po czym zostawić do 
wyrośnięcia pod przykryciem, we w miarę ciepłym miejscu. Kiedy ciasto zwiększy prawie 
dwukrotnie  swoją objętość,  wstawiamy garnek do tradycyjnego prodiża,  prodiż na gaz i 
obracając co kilka minut o 20-30° (gaz nierównomiernie przypiekał nam spody chleba) , 
pieczemy chleb około godziny.

Niezastąpionym  „obracaczem  chleba”,  oddającym  się  z  całym  poświęceniem  owemu 
koniecznemu  zajęciu  — od  początku  był  Andrzej.  Cała  procedura  trwała  zwykle  około 
czterech  godzin.  Ograniczało  to  w  praktyce  liczbę  wypieków  do  jednego  dziennie. 
Zdecydowanie poprawiła się jakość jedzenia, co jest w równej mierze rezultatem wyboru 
taktyki i podniesienia się do poziomu kucharskiego prawie wszystkich członków załogi. Na 
dowód tego podaję przykład jadłospisu z jednego tylko dnia:

Śniadanie: centymetrowy plaster  żółtego sera panierowany tartą bułką i  opieczony do 
zmięknięcia na patelni,  kawałek ciasta biszkoptowego z sokiem wiśniowym i herbatka z 
cytryną.

Obiad:  zupa pieczarkowa z torebki  z  dodatkiem suszonych  grzybów i  makaronem na 
gęsto, zapiekanka, herbata.

Kolacja:  placki  ziemniaczane  z  pasztetem  wieprzowym  i  ketchupem,  herbata  i  po 
szklaneczce wina. Po kolacji doprawiamy jeszcze posiłek buteleczką Sangrii. Znakomite.

W ciągu dnia znowu próbuję łowić ryby. W nocy jakaś większa sztuka urwała przyponę z 
ciągniętej  za jachtem wędki.  Ale w ciągu dnia ryby nie biorą i  po jakimś czasie zwijam 
wędkę  ku  ogromnemu  rozczarowaniu  kolegów,  a  zwłaszcza  Artura,  który  stale  jest 
inspiratorem różnych działań zmierzających do urozmaicenia naszego menu.

Dzisiaj zaczynam wachtę kambuzową.

27 października, wtorek, 42 dzień rejsu, około 12 mil od Casablanki

Nadal bez świeżej ryby, ale były brania. Tym razem nie wytrzymał sprzęt — zerwaliśmy 
przypony i grubą żyłkę. Wietrzyk słabiutki, chwilami bezwietrznie. Głównie kiwamy się na 
„martwej  fali”.  Jest sennie, spokojnie.  Piekę chleb. Udało się,  z całą odpowiedzialnością 
mogę mówić o opanowaniu technologii. Wieczorem pojawiły się chmurki. Po godzinie niebo 
było zasnute burzowo. Spodziewaliśmy się szkwału, a zjawił się regularny sztorm trwający 
do rana. Zrobił na nas wrażenie. Spałem fatalnie. Rano — po sztormie mamy oczywiste 
kłopoty z określeniem swojej pozycji. Zbliżamy się do brzegu marokańskiego i przez kilka  
godzin próbujemy ustalić swoje położenie.  Wreszcie Jasiu zauważa pociąg towarowy w 
pobliżu brzegu, co — dzięki locji — daje nam jasność odnośnie do naszych współrzędnych 
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geograficznych. Jesteśmy bez szans na wejście do portu w ciągu dzisiejszego dnia. Nie 
czuję  się  najlepiej.  Ciepło  —  około  20°C,  woda  z  ciemnoniebieskiej  stała  się 
szmaragdowozielona.

27 października, godz. 2O30, Casablanka

Wczoraj wieczorem wreszcie powiało. Halsujemy i zbliżamy się do portu. Wszyscy — jak 
to  już  w  zwyczaju  —  od  południa  siedzimy  na  pokładzie.  Z  odległości  kilku  mil 
przypatrujemy się Afryce. A na brzegu miasta — zakłady przemysłowe, elektrownie, kominy 
fabryczne, ognie jakiejś huty; wszystko wydaje się tak bardzo nieafrykańskie — przypomina 
nieco krajobraz Śląska.

O zmroku cudem odnajdujemy słabo oświetlone światła nabieżnika i po chwili jesteśmy za 
falochronem. Szczęśliwie utrzymuje się niezbyt  silny wiatr,  dzięki  któremu możemy tutaj 
jakoś  manewrować.  W trakcie  wchodzenia  do  portu  Andrzej  jak  zwykle  zachowuje  się 
histerycznie, ale do tego zdążyłem się już przyzwyczaić. W pewnym momencie pomiędzy 
Arturem  i  Andrzejem  dochodzi  do  gwałtownej  wymiany  zdań.  Spięcie  —  choć  bardzo 
burzliwe — trwa krótko. Atmosfera rozładowuje się szybko. Bez problemów zostawiamy za 
sobą główki portu i jesteśmy w obrębie głównego portu. Tu ruch. Wre praca. Przepływają  
kolosy, holowniki, pracują taśmociągi. Pirs przeładunku fosfatów oświetlony. W powietrzu 
unoszą się pył i smród. Zaraz za główkami portu podpływa ku nam kuter straży portowej i  
kieruje nas do basenu jachtowego. Mijamy polski statek M/S Garwolin, ale straż portowa nie 
pozwala zbliżyć się do niego. Cumujemy sprawnie w nowo budującej się marinie: pachnie 
jeszcze świeżą farbą. Zaraz zjawiają się przedstawiciele straży portowej. Formalności zajęły 
przeszło godzinę, musimy podawać masę danych, do imion dzieci włącznie. Jestem w to 
zaangażowany jako tłumacz. Stale pojawiają się jacyś ludzie, chwilami harmider i rwetes — 
pomimo późnej pory. Powoli wchodzimy w klimat świata arabskiego.

Z portu nie można wychodzić bez specjalnej przepustki wydanej przez policję portową 
(nie mylić ze strażą portową), policja będzie dopiero jutro. Nocą wybieramy się na spacer po 
porcie okrętów wojennych i nabrzeżu, gdzie cumują liczne statki radzieckie. Tu zawieramy 
pierwsze znajomości, pytamy o możliwość naprawy silnika. Pogoda brzydka: pochmurno i 
deszczowo. Ulewa kończy spacer. Wracamy na jacht. Chłopaki idą spać, a ja zabieram się 
za tankowanie wody. Woda z kurka cieknie wątłym strumyczkiem, a nam potrzeba prawie 
500 litrów.

Jestem bardzo ciekawy Afryki, Maroka i Casablanki. Casablanka - Bogart, piraci, baśnie, 
czarne  niewolnice,  Arabowie  —  trudno  mi  uwierzyć,  że  tu  jestem.  Aby  tu  przybyć,  
przepłynąłem kilka tysięcy kilometrów morzami i przez ocean, we mgle, deszczu, zimnie i  
niewygodzie. Przeżyliśmy liczne sztormy, pokonaliśmy własne słabości, daliśmy sobie radę 
z licznymi awariami.

28 października, środa, 43 dzień rejsu, Casablanka

Zakończyłem tankowanie przed trzecią rano. Następnie „dałem sobie” kąpiel w słodkiej 
wodzie na pomoście, przy blasku księżyca, potem słodkie coucher do 730.  Po śniadaniu 
przystępujemy  do  usuwania  awarii,  napraw  i  przeglądu  żywności.  Jednocześnie  stale 
nękani  jesteśmy  przez  licznych  cywilnych  i  mundurowych  pracowników  portu:  żądają 
przestawienia jachtu do sąsiedniego, niewielkiego basenu rybacko-jachtowego. Marina, w 
której  zacumowaliśmy,  zarezerwowana  jest  dla  jachtów  biorących  udział  w  regatach 
transatlantyckich z Casablanki do Pointe a Pitre na Karaibach. Regaty odbywają się pod 
protektoratem Jego Wysokości Księcia Następcy Tronu. Nad zabudowaniami mariny unosi 
się  duży  transparent  z  napisem  „Transat  des  Alizes”  (i  tymi  wszystkimi  szczegółami). 
Jednakże regaty zaczynają się dopiero 18 listopada i na razie przy pomostach stoją tylko  
trzy jachty.
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Około 10°° zjawia się pierwszy urzędnik w miejscowym biurze policji.  Cała biurokracja 
(procedura  biurokratyczna)  zaczyna  się  od  początku.  Wypełniamy  normalne  w  tych 
warunkach liczne druki i deklaracje. Dowiadujemy się, że w porcie cumuje inny polski jacht. 
Kecz  „Apti”  —  prywatny  jacht  mojego  dawnego  znajomego  z  Katowic  —  Ryśka 
Skoczyńskiego.  Bezpośrednio  z  biura  policji  udajemy  się  na  jego  pokład.  Szczęśliwie 
zastajemy  właściciela  i  spędzamy  tu  sympatyczną  godzinkę,  zasypując  się  wzajemnie 
pytaniami i wrażeniami z podróży. Wracamy do naszych: pozostały do zrobienia dziesiątki 
rzeczy. Zabieram się za naprawę pompki do słodkiej wody, potem naprawiam jeden z foteli i 
demontuję  drugi,  który  w  trakcie  podróży  rozszedł  się  na  spawach.  Korzystając  ze 
słonecznego  dnia,  suszę  żywność  na  pokładzie  i  przeglądam  puszki,  słoiki  i  inne 
opakowania. Potem wchodzę na top masztu, by tu zmienić niedawno przepaloną żarówkę.  
Z wysokości 14 metrów przyglądam się portowi i miastu. Ładna panorama. Przez cały dzień 
Jasiu z Arturem kombinują coś z silnikiem i jego częściami na M/S „Garwolin”. Wracają obaj 
wieczorem w dobrych nastrojach — są duże szanse na uzyskanie pomocy.

Wieczorem z Jolą i Andrzejem wybieramy się na spacer po mieście. Trochę rozczarowuje 
to pierwsze spotkanie. Z bliska Casablanka sprawia wrażenie brudnego, prowincjonalnego 
miasta, trochę przypominającego przedmieścia Paryża. Udaje nam się znaleźć pocztę, ale 
o  połączeniu  z  Polską dzisiaj  nie  ma co  marzyć.  Najwcześniej  jutro  — informuje  mnie 
urzędnik  z  działu  telekomunikacyjnego.  Z  Polską  Maroko  nie  ma  bezpośredniego 
automatycznego  połączenia  i  na  rozmowę  trzeba  trochę  czekać.  Umawiam  się  na 
połączenie z krajem na jutro i już się cieszę na kontakt z domem. Wracamy po północy do 
portu.  Za  każdym  razem  przy  bramie  portowej  sprawdzają  nam  przepustki.  Celnicy  i 
żołnierze z zainteresowaniem oglądają nasze dokumenty,  pytają  o kraj  i  czas pobytu w 
mieście — sympatycznie w miłej atmosferze.

29 października, godz. 2O00, czwartek, 44 dzień podróży, Casablanka

Wcześnie rano pobudka. Ekipa „prawdziwych żeglarzy” płynie pontonem na „Garwolin”. 
Wracają  dopiero  wczesnym  popołudniem,  zadowoleni,  wykąpani.  Uwięzieni  na  środku 
basenu, bez możliwości dostania się nawet do WC, które mieści się na brzegu, początkowo 
snujemy się trochę ospale, zmęczeni wczorajszymi pracami. Po pewnym czasie ponownie 
zabieramy się  do  inwentaryzacji,  zabezpieczania  i  sztauowania  żywności.  To  — wbrew 
pozorom  —  ciężka  i  nużąca  praca.  Psują  się  ziemniaki,  gniją  warzywa,  zapleśniały 
czekoladki i cukierki. Z kilku paczek wysypała się kawa Inka, która zawilgotniała i klei się do 
różnych rzeczy. W przygotowywaniu żywności kieruję się gustami załogi. Ostatnio bardzo 
chodliwe  są  ponownie  potrawy mięsne i  mączne,  takie  jak  kluski,  placki  ziemniaczane, 
racuchy  czy  naleśniki:  pożeramy  tego  każdą  ilość.  Jedynym  ograniczeniem  jest 
przepustowość palników. Apetyty mamy ogromne.

Po południu na holu rzuconym nam z pontonu, na którym zamocowany jest 8-konny silnik 
Wietierok  płyniemy  do  burty  „Garwolina”,  gdzie  Artur  z  Jaśkiem  uzyskali  zapewnienie 
pomocy przy naprawie silnika, łącznie z wyniesieniem jachtu dźwigiem okrętowym. Znowu 
wszyscy jesteśmy zaangażowani. Jak to się już stało zwyczajem, niemal w każdym porcie 
wyciągamy silnik. I jak zawsze, odbywa się to w bardzo nerwowej atmosferze. Nic zresztą 
dziwnego — silnik jest ogromny i  ciężki jak nieszczęście, długo czujemy to w krzyżach. 
Dźwig podnosi w górę, nad wodę rufę jachtu — będziemy bowiem wymieniać wał śruby 
napędowej. Operacja podnoszenia rufy i wymiany wału nie jest wcześniej omówiona  - nic 
więc dziwnego, że wywołuje atmosferę dużego napięcia, krzyków, przekleństw, złorzeczeń i 
wzajemnego opieprzania się.  Jak zwykle,  irytacja Andrzeja — na szczęście tylko krótko 
próbującego kierować całą operacją - udziela się Robertowi i Ryśkowi, którzy pomstują na 
naszego, zagubionego coraz bardziej, kapitana. Na dobitkę w pewnym momencie dochodzi 
do krótkiego spięcia pomiędzy Jaśkiem i Andrzejem. Jaśko obrażony znika na dobre pół  
godziny  w  czasie,  kiedy  —jako  najlepiej  zorientowany  w  tym,  co  trzeba  zrobić  —jest 
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najbardziej  potrzebny.  Szukamy  go  po  całym  statku.  Wsiąkł  jak  kamfora  w  jednym  z 
dziesiątków  pomieszczeń.  Zjawia  się  w  ostatniej  chwili,  kiedy  chcemy  przerwać  całą 
operację. Dalej wymiana odbywa się już sprawnie. Jasiu ubrany w płetwy dokonuje tego 
pod  wodą.  My  dwukrotnie  zaliczamy  zabawę  z  silnikiem.  Finał  jest  szczęśliwy  i 
nadspodziewanie  szybki,  ale  wszyscy  mamy  świadomość,  że  następnym  razem  nie 
obejdzie się już bez mordobicia.

Jacht bezpiecznie kołysze się burta w burtę z M/S „Garwolin”,  ale wieczorem musimy 
wracać na swoje miejsce. Na razie znikam w pralni gościnnego statku z brudnymi ciuchami 
kolegów.  Są duże automatyczne pralki.  Po powrocie jestem świadkiem, jak gospodarze 
obdarowują nas żywnością — otrzymujemy przeciery pomidorowe, ryby, kartofle, marchew, 
chleb i  ciastka.  Wszystkiego ilości  niewielkie,  ale jakiż to sympatyczny gest i  wspaniała 
pomoc dla nas. Wszystko to robi na naszej załodze bardzo miłe wrażenie.

Wieczorem zapraszamy do nas na małe „przyjątko” kilka osób ze statku. Chcemy jakoś 
odwdzięczyć się za okazaną pomoc, życzliwość i ofiarność. Wszystko to robią oni bowiem 
bezinteresownie, w wolnym od pracy czasie. Wspaniali ludzie, bez nich polskie żeglarstwo 
oceaniczne byłoby w znacznie  trudniejszym położeniu.  Z lektury i  opowiadania wiem,  że 
na naszych marynarzy można zawsze liczyć.

Jola pełni  rolę gospodyni  domu, przygotowuje wspaniałe kanapki,  znajdujemy również 
butelkę  alkoholu  w  zapasach.  Naszymi  gośćmi  są  szef  kuchni  i  mechanik.  Bardzo 
sympatyczni młodzi ludzie. W miłej atmosferze opowiadamy sobie różne historyjki —jak to 
ludzie morza. Czas, niestety, ucieka szybko. Robi się ciemno i musimy wracać na nasze 
miejsce  w  basenie  jachtowym.  Długo  trwa,  nim  wreszcie  odcumowujemy.  Ponownie  w 
czeluściach statku zaginął Jaśko, który ma tu już swoich kumpli, po jego powrocie nikt z nas  
nie ma wątpliwości, że musiał ich spotkać. Wracamy - holowani przez niezbyt trzeźwego 
Pana Mechanika — ale szczęśliwie i cało. Niestety, jest już po północy. Do miasta już nie 
wychodzę.

30 października, godz.00ºº — północ, piątek, 45 dzień podróży

Przed  chwilą  wróciłem  z  miasta.  Dzień  był  upalny.  Rano  zajęła  mi  dalsza  selekcja 
żywności. W południe z Jaśkiem idziemy do miasta. Zwiedzamy bazar, trochę handlujemy 
— chłoniemy atmosferę arabskiego rynku i ulicy. W biurze turystycznym zdobywam trochę 
folderów i plan miasta, wałęsamy się po centrum Casablanki.

Wreszcie idziemy na pocztę i po kilku minutach uzyskuję połączenie z domem. Niestety 
M.  nie  zastaję.  Dzwonię  do  teściów,  którzy  jak  zwykle,  są  we  wszystkim  doskonale 
zorientowani. Najważniejsze, że u M. i Jureczka wszystko układa się dobrze. Martwi mnie 
przeziębienie Ojca, który bardzo niedawno przeszedł poważną operację. W czasie, kiedy 
telefonuję, jest u niego akurat M. Dowiaduję się również, że jak dotychczas — nie udało się 
zmienić terminu naszego powrotu z Hawany. W tej sprawie, jak na razie, LOT jest bardzo 
konsekwentny.  A  my możemy mieć  poważne  kłopoty  z  przybyciem  na  Kubę  przed  18 
grudnia. Jak zawsze, kiedy nie zastaję M. w domu, jestem głęboko rozczarowany. Przecież 
to nie chodzi tylko o wiadomości, chciałem porozmawiać z nią osobiście.

Towarzysko dzień dla mnie mniej udany.  Przed południem zdobywam się wreszcie na 
odwagę i  urządziłem Robertowi  awanturę.  Zaczęło się od lego,  że kiedy zobaczył  moje 
przygotowania do wyjścia na miasto, zaczął głośno komentować i wyrażać swoją opinię o 
tych, co to unikają stale roboty i pod byle pozorem urywają się do miasta. Trwało to trochę i  
nie wytrzymałem. Podniosłem głos i „nawrzucałem” mu. Mam do siebie żal, że dałem się  
ponieść nerwom i w ten sposób również ja wpłynąłem na — i tak już nie najlepszą przecież 
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—  atmosferę.  Swoją  drogą  ten  facet  już  od  dłuższego  czasu  aż  się  prosił  o  takie 
potraktowanie. I tak dobrze, że nie doszło do rękoczynów.

Wieczorem  ponownie  wybraliśmy  się  na  spacer  po  mieście.  Zrobiliśmy  około  15 
kilometrów razem z Arturem i  Robertem. Wydaje mi się,  że podczas spaceru obu nam 
przeszła wzajemna uraza. Przynajmniej mam taką nadzieję!

1 listopada, godz. 10°°, niedziela, 47 dzień rejsu, Atlantyk

Znowu  Atlantyk.  Wypłynęliśmy  po  północy,  przy  bezwietrznej  pogodzie  i  stosunkowo 
dużym zamgleniu. Ale po kolei.

Jak zwykle,  wstajemy bardzo wcześnie.  Koledzy proszą mnie o wyczyszczenie piątej, 
ostatniej części gretingów w kokpicie i oczyszczenie pokładu z porostu zielonych glonów i 
mchu. Osobiście prosi mnie o to Andrzej. Robię to chętnie, ale dopiero później dowiaduję 
się, że jest to kara, jaką uradzili dla mnie jeszcze wczoraj „prawdziwi żeglarze”. Zabawne to  
wszystko, mam nadzieję, że poddając się owej karze zmyję swoją winę i dam satysfakcję  
„prawdziwym żeglarzom”, a równocześnie przyczynię się do poprawy atmosfery na jachcie,  
którą i ja wczorajszą awanturą również zagęściłem.

Uwijamy  się  z  robotą.  Około  południa  wychodzimy  jeszcze  z  Arturem  na  bazar, 
zwiedzamy starą dzielnicę — Medinę — wąskie uliczki, takie na szerokość wyciągniętych 
ramion,  gwar,  dziesiątki  straganów,  stoisk,  sklepików.  Sprzedawany  towar  leży  nieraz 
wprost na ulicy.  Handlem zajmują się tu tylko mężczyźni,  często dzieci. Obkupiliśmy się 
owocami — figi, mandarynki i pomarańcze, mam tego kilka kilogramów. Wracamy do portu 
na  obiad.  Przy  wejściu,  jak  zwykle,  drobiazgowa  kontrola  dokumentów,  toreb  oraz 
obmacywanie kieszeni. Wredne to, ale nie protestujemy. Wiemy już, że urzędnicy potrafią 
być nachalni: przy załatwianiu jakiejkolwiek sprawy wszyscy żądają bakczyszu. W basenie 
portowym  to,  co  wcześniej  braliśmy  za  bezinteresowną  uprzejmość,  okazuje  się 
wyrachowanym zabiegiem i oto teraz każdy z tych, co to podwoził nas łódką czy podawał 
linę, domaga się zapłaty,  prezentu lub podarunku — zwykle w nieprzyjemny, natarczywy 
sposób.  Coraz  mniej  nam się  ten  arabski  świat  podoba,  pomimo  swojej  oryginalności. 
Wielokrotnie  moi  koledzy proszą  mnie  o  pomoc w  zrozumieniu,  o  co  chodzi  temu czy 
owemu Arabowi i zawsze potem okazuje się, że o zapłatę za jakąś wcześniejszą usługę 
bądź  uprzejmość.  Pojęcia  uprzejmości  jako  bezinteresownej  grzeczności  w czasie  tego 
postoju  nie  zaznaliśmy ze  strony  tutejszych  mieszkańców.  Co  kraj,  to  obyczaj!  Ale  do 
rzeczy!

Po minięciu kontroli —już z daleka widzę, że na jachcie uwija się kilka osób, w tym część 
—  to  mundurowi.  Domyślam  się,  że  mamy  kłopoty!  Wcześniejsze  utarczki  ze  strażą 
portową, kontrole na bramie i zakazy przybijania do burty „Garwolina”, które to zalecenia 
często lekceważyliśmy zaowocowały teraz pewnie realnymi kłopotami. Po dojściu do jachtu 
okazuje  się,  że  „gościmy”  brygadę  celników.  Bezpośrednim  powodem  ich  wizyty  była 
nieudana  próba  przeszmuglowania  przez  bramę  portu  suszarki,  którą  jeden  z  moich 
kolegów wsadził przemyślnie do kapuzy dresu. Zdradził go niesforny kabel wysuwając się z 
kaptura już po przejściu kontroli, co zauważył jeden z bystrzejszych kontrolerów. Celnicy się 
podobno wściekli i zrobili im bardzo dokładną kontrolę na oczach wielu ludzi, przyczepiając 
się  do jeszcze kilku drobiazgów.  Wezwali  jakiegoś swego przełożonego,  ten zaś zabrał 
naszych dwóch „prawdziwych żeglarzy” do jakiegoś biura, potem wożono ich jeszcze po 
różnych urzędach i gabinetach. Gdzie byli i z kim rozmawiali, mogli się jedynie domyślać,  
gdyż obaj nie znają francuskiego. Na koniec zostali przewiezieni eleganckimi samochodami 
do portu razem z kilkoma celnikami, którzy zrobili nam na jachcie generalny kipisz. Nasi 
bohaterowie w konsternacji;  po całym jachcie szwendają się jacyś  ludzie,  z którymi  nie 
można się było porozumieć. Gdy wszedłem na pokład, pan major akurat trzymał w ręku 
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kilkadziesiąt par nieszczęsnych majtek, do których heroicznie przyznawała się Jola — nie 
bacząc na jego kpiący uśmiech.

Jak nigdy dotąd, przydała się teraz moja znajomość francuskiego. Zostałem przez pana 
majora  objaśniony,  w  czym  rzecz,  zapoznany  z  zadaniami  celników  i  poproszony  o 
przetłumaczenie wszystkiego kapitanowi.  Nawiązanie kontaktu językowego,  jak to  bywa, 
przełamało  lody  i  z  minuty  na  minutę  atmosfera  stawała  się  coraz  lepsza.  Kiedy  po-
częstowaliśmy zmęczonych i zgrzanych funkcjonariuszy sokami, atmosfera stała się prawie 
towarzyska.  Po  przekazaniu  nam  ostatniego  ostrzeżenia,  grożącego  zarekwirowaniem 
statku (sic!), udając przerażonych perspektywą zapewniamy, że coś takiego nie powtórzy 
się  już  i  — po  uroczystym  zaplombowaniu  nieszczęsnych  majtek  w kingstonie  — nasi 
nieproszeni goście opuszczają jacht, kordialnie przez nas żegnani. Ktoś nawet powiedział o 
nich — to byli fajni faceci! Ale ja już tego nawet nie komentowałem.

Po  tych  nieoczekiwanych  emocjach  siadamy  do  obiadu.  Jemy  w  pośpiechu,  bo  na 
godzinę 1800 jesteśmy zaproszeni na Mszę św. przez polskiego księdza, do polskiej kaplicy 
w dużym kościele  w centrum Casablanki  przy placu  d’Europe.  I  tym razem wybieramy 
spacer dla pełniejszego zachłyśnięcia się tym legendarnym miastem. W czasie weekendu 
miasto jest przeludnione, hałaśliwe, ludzie roześmiani i pogodni. Podoba mi się bardziej niż 
w  poprzednich  dniach.  Dużo  młodych,  zakochanych,  rozpromienionych,  ubranych  po 
europejsku,  modnie  i  dostatnio.  Tu  nie  widać  tej  „biednej,  głodnej  Afryki”.  W  kaplicy 
zastajemy garstkę Polaków — Msza odbywa się po polsku. Celebruje ks. Jerzy Chorzempa. 
Na ścianie obrazy z podobiznami Matki Boskiej Częstochowskiej i ks. Jerzego Popiełuszki.

Po  Mszy  św.  ks.  Jerzy  wita  się  z  nami,  prostujemy  podaną  przez  niego  od  ołtarza 
informację, jakobyśmy byli marynarzami z dużego statku handlowego i z rozczarowaniem 
dowiaduję się, że nie może się z nami spotkać, bo gdzieś tam na niego czekają. Szkoda mi  
tego spotkania, bo miałem nadzieję, że czegoś się dowiem o Maroku, Rabacie, gdzie stale 
pracuje, a może i czegoś o Afryce i jej ludziach.

Wracam rozczarowany na jacht.  Ponownie — długi spacer po mieście, fotografuję już 
nocą  grającą fontannę w  centrum miasta  i  mocno  zmęczony melduję  się  na  pokładzie 
naszego „Daru”. Tu znowu kłopoty, okazuje się, że nie możemy otrzymać certyfikatu jachtu 
od  miejscowego  policjanta  bez  uiszczenia  bakczyszu.  Zrezygnowany  Andrzej,  który 
„rozmawiał z nim, jak z przyzwoitym człowiekiem”, ponownie prosi mnie o pomoc i z moim 
udziałem cała kołomyjka zaczyna się od nowa. Przerywam mu brutalnie i pytam wprost: ile? 
Uśmiecha się głupkowato i podaje jakąś zupełnie nierealną sumę, ale w końcu zadowala 
się  dziesięcioma  dolarami.  Z  niesmakiem  opuszczamy  pomieszczenie  portowego 
posterunku policji.  Opowiadam całą historię kolegom, którzy są oburzeni...,  że tak dużo 
wydaliśmy  ze  wspólnej  przecież  kasy.  Może,  gdybym  dał  mu  moje  okulary 
przeciwsłoneczne, też by nas wypuścił.  Tego się już nie dowiem. Ale długo jeszcze nie 
mogę uwolnić się od myśli, że ten glina był wyjątkowym kutasem.

Potem klarujemy łódkę, tankujemy wodę, kąpiemy się w wodzie z węża na pomoście i 
wypływamy z portu  na SPRAWNYM SILNIKU! Mimo wszystko  —  c’est  miracle!  Ledwie 
wypływamy z portu, zasypiam zmęczony.  Śnię  przyjemny sen o Czarnej Afryce, dżungli, 
Saharze z karawanami wielbłądów, wśród których uwijają się Beduini, jestem nad jeziorem 
Tanganika  i  w  Kenijskim  Parku  Narodowym.  Rano  budzę  się  wypoczęty  z  mocnym 
postanowieniem,  że  jeszcze  tu  kiedyś  wrócę!  Żałuję,  że  nie  udało  mi  się  zobaczyć 
Marakeszu czy bodaj Rabatu, a przecież było to możliwe, Zaraz po przebudzeniu wychodzę 
na pokład. Słonecznie, prawie bezwietrznie, błękit nieba i oceanu schodzą się hen, daleko 
na horyzoncie. Stoję  zapatrzony, oparty o wantę, ocean kołysze i czuję, jak gdzieś znika 
jeszcze przed chwilą wszechobecna fascynacja Casablanką, a na to miejsce wpełza powoli 
cudowna świadomość bycia  na morzu z nadzieją na dalszą przygodę,  bez dolegliwości 
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spowodowanych  chorobą  morską.  Przez  chwilę  jeszcze  przyglądam  się  baraszkującym 
wkoło delfinom i schodzę pod pokład trochę popisać. Co przyniesie dzień?

4 listopada, środa, 50 dzień rejsu, Atlantyk, jakieś 150 mil od ostatniego portu

Ów dzień, Wszystkich Świętych, minął spokojnie. Było słonecznie, przyjemnie, na jachcie 
panowała wreszcie serdeczna atmosfera. Wspominaliśmy ostatni pobyt w porcie, dzieliliśmy 
się wrażeniami, przeżyciami. Wieczorem wspominam zmarłych dziadków, córeczkę, liczne 
ofiary stanu wojennego, górników kopalni „Wujek”, Włosika, Grzesia Przemyka i ks. Jerzego 
Popiełuszkę,  których  miejsca  śmierci  lub  groby  odwiedzałem  w  ostatnich  latach. 
Wspaniałość  słonecznej  pogody  tego  dnia  na  łych  szerokościach  kontrastowała  ze 
wspomnieniami typowej listopadowej aury w kraju.

W nocy barometr zaczął szybko opadać, pokazały się pierwsze burzowe  chmurki, a po 
kilku godzinach, kiedy spodziewaliśmy się przejściowej katermachy, rozszalał się regularny 
sztorm trwający przeszło dobę. Wicher z siłą 10°B pluł rozszalałymi grzywaczami w twarz, 
targał  żaglami,  wzbudzał  ogromne  fale.  Muliło  mnie  tylko  przez  chwilę  i  natychmiast  
zacząłem wymiotować. Po kilku godzinach zorientowałem się, że tym razem nie czuję tej 
beznadziejnej  apatii  i  nie  jestem  w  najgorszej  formie.  Mogłem  zupełnie  dobrze 
funkcjonować,  nie  tracąc  przy  tym  humoru.  Towarzystwo  na  relingu  miałem  niezłe; 
tradycyjnie już Jola i Artur. Na swój  sposób przeżywali  sztorm Andrzej i  Rysiek — obaj 
poirytowani, drażliwi. Po kilku godzinach postawiliśmy jacht w dryf zostawiając na masztach 
sztormowego foka i bezana. Przez wiele godzin pokład zalewały ściany deszczu i morskiej  
wody.  Chwilami wydawało się, że sztorm nigdy się nie skończy, że w końcu nas zaleje, 
przewróci  i  pochłonie.  Po  kilkudziesięciu  godzinach  deszcz  zaczął  rzednąć,  nawałnica 
traciła impet, a wiatr siłę. Cieszyłem się, że i tym razem nie ulegliśmy żywiołowi. Mówię nie  
ulegliśmy, a nie wolno mi przecież pominąć sprawności jachtu, jak zawsze niezawodnego. 
Zostawiony sam sobie, postawiony w dryf, radził sobie wielekroć lepiej z wiatrem i falą, pruł  
dziobem rozszalały żywioł, myszkował, wybierał najlepszy kierunek i położenie.

Leżąc godzinami w koi, dniem i nocą, nauczyłem się odróżniać głos wichru, pracę żagli,  
gwizd wiatru na wantach — uczę się mowy jachtu. Kiedy zżyłem się z wodą, wiatrem i  
jachtem,  wiedziałem  już,  który  dźwięk  jest  normalny,  a  który  zwiastuje  zagrożenie  lub 
niebezpieczeństwo. W czasie snu rejestrowałem niewielkie nawet odpadnięcie od wiatru, 
niepewną rękę lub błąd sternika. Te odgłosy długo budziły mój niepokój, napawały lękiem, 
karmiły  wyobraźnię  wizjami  nieuchronnej  katastrofy.  Czyniły  mnie  stale  nasłuchującym, 
czującym.  Aż  wreszcie  przyszedł  czas,  kiedy  nabrałem  do  „Daru”  pełnego  zaufania; 
uznałem,  że  podoła  każdej  próbie,  że  jest  to  wspaniała  konstrukcja,  dająca  pewne 
schronienie w czas najcięższej próby. Powoli, niepostrzeżenie, z dnia na dzień jacht stawał 
się miejscem bezpiecznym, pewnym, o którym myślałem z wdzięcznością i tkliwością. Stał 
się moim pływającym domem. Zacząłem o niego dbać i szanować go. Nikt już nie musiał  
poganiać mnie do roboty, przypominać o obowiązkach. Przyszło to niby samo, ale wiem, że 
wiele  zawdzięczam moim żeglarsko bardziej  doświadczonym  kolegom.  Dziękuję  przede 
wszystkim Andrzejowi i Arturowi — pierwszy jest moim wyrozumiałym nauczycielem, drugi 
dobrym druhem.

Dzisiaj  półmetek  wyprawy,  umowny oczywiście,  jak  wszystko  w  żeglarstwie,  ale  mija 
pięćdziesiąty  dzień  naszej  Wielkiej  Przygody.  Zadaję  sobie  pytanie,  czy  postąpiłem 
właściwie,  podejmując  to  niespodziewane  wyzwanie  losu,  czy  wyprawa  jest  dobrze 
przygotowana, czy dobór załogi odpowiedni i czy spełniają się moje oczekiwania. Niestety,  
mam  wiele  zastrzeżeń.  Najbardziej  jestem  rozczarowany  sobą.  Myślałem,  że  jestem 
odporniejszy na morską chorobę i zimno. Sposobiłem się do twardego boju z żywiołem, a 
tymczasem rozkłada mnie nieżyczliwość, pospolitość i koleżeńskie swary. I — mea culpa — 
nie mogę sobie podarować braku opanowania w czasie sprzeczki z Robertem, choć teraz 
układy między nami stają się z dnia na dzień lepsze. Odzyskałem nadzieję, że uda nam się 
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jeszcze zaprzyjaźnić. Niestety,  przestaję mieć taką nadzieję w stosunku do Ryśka, który 
wyraźnie mnie nie lubi, co prawda nie ignoruje mnie tak jak Joli — z którą w ogóle nie 
rozmawia — ale codziennie znajduje pretekst, aby wystąpić wobec mnie z jakąś pretensją 
czy mi przygadać. Znoszę to cierpliwie, lecz zmuszam się do wyrozumiałości. A to wyklucza 
przyjaźń.

Nieraz myślę, że mogłem się lepiej do tego rodzaju rejsu przygotować. Mamy za sobą 
doświadczenia wspólnie przebytych morzem kilku tysięcy mil. W warunkach niejednokrotnie 
trudnych, w zimnie i deszczu, w sztormie i chorobie. Dochodzę do przekonania, że pływania 
po północnych morzach, późną jesienią wystarczy. Chwati I to nie tylko dlatego, że morze 
dwukrotnie  rzuciło  mnie na kolana,  że spokorniałem, że przez prawie dwa tygodnie nie 
mogłem jeść. Wystarczy raz!

Od kilkunastu dni, od południa Hiszpanii jest cieplej, mimo iż dalej nie mamy szczęścia do 
pogody i nadal choruję. To tu, w ciepłym klimacie, zaczynam czuć czarujący, narkotyczny 
smak pełnomorskiego żeglarstwa. Ogromnie cieszę się na dalszy ciąg i mam nadzieję, że 
południowy Atlantyk, przepływanie oceanu i Morze Karaibskie nie rozczarują mnie. W tym 
mniemaniu utwierdzają mnie również koledzy,  którym się zwierzyłem ze swoich odczuć, 
aczkolwiek żaden z nich nigdy tam nie pływał. Ogromna jest jednak moc marzenia, a my 
wszyscy,  którzy tu kiedykolwiek dopłynęliśmy, jesteśmy wielkimi marzycielami, wariatami, 
którym jakimś cudem udaje się realizować młodzieńcze wizje. Niech żyją wszyscy wariaci!  
Ci  wielcy,  jak  Chichester,  Thor  Heyerdahl,  Leonid  Teliga,  Henryk  Jaskuła  i  Krzysztof 
Baranowski, oraz tacy, jak my, mali — o nikomu nic nie mówiących nazwiskach — petenci 
w  krainie  baśni,  która  przed  500  laty  pchała  tym  samym  szlakiem  naszego  Wielkiego 
Poprzednika,  genueńskiego  żeglarza  w  królewskiej  służbie  Hiszpanii  —  Krzysztofa 
Kolumba.

5 listopada, godz. 1015, 51 dzień rejsu, Atlantyk

Do Las Palmas na Gran Canaria, jednej z Wysp Kanaryjskich i ich stolicy pozostało nam 
przeszło 300 mil. Z wiatrem bywa różnie. Są całe godziny bezwietrzne, kiedy kolebiemy się 
jak balia na martwej fali. Przed świtem nareszcie trochę powiało i w półwietrze z szybkością  
około 4 węzłów — po równym jak stół oceanie — spływamy w dół mapy.

Czuję się znakomicie, ustąpiły wszelkie objawy choroby, wrócił koński apetyt. Zajadamy 
się  chlebem własnego wypieku,  który już nawet  Robertowi  pysznie  się  udaje.  Wreszcie 
mogę coś pisać w kokpicie, nie —jak dotąd — pod pokładem. Jest ciepło,  owiewa nas 
ciepły wiaterek i teraz prawie nie kiwa. Bardzo nam się już spieszy, jesteśmy wyraźnie „pod 
planem”, a musimy przecież przekazać jacht kolegom na Kubie przed świętami Bożego 
Narodzenia. W tej sytuacji nie wypada się spóźnić.

Pod  lewym  salingiem  od  wczoraj  powiewa  proporczyk  z  inicjałami  „J.  K”,  który 
przygotowała dla mnie jeszcze w Katowicach Małgosia.  Ledwie go postawiłem, a zaraz 
Janek chwali się, że to jego. Tak się złożyło, że mamy te same inicjały imienia i nazwiska.  
Zgadzam się na formułę kompromisową i od tej chwili mówimy o naszym proporczyku.

Od wczoraj  objadamy się  też  słodyczami  otrzymanymi  z  „Garwolina”.  Jakżeż  my ich 
serdecznie wspominamy! Po kolacji spałem znakomicie do rana. Na porannej wachcie, tzw. 
świtówce,  postawiliśmy  genuę  i  zaraz  pomknęliśmy  z  szybkością  prawie  6  węzłów. 
Wspaniałe żeglowanie.

Od dwóch dni napady wściekłości ma Rysiek. Wszyscy unikamy go jak ognia. Dziwne,  
rozczytuje się w książce o Karaibach, która pochłania go przez całe godziny, a potem jest 
zły jak osa. Nie mogę tego zrozumieć. Na szczęście — mnie nie tyka.

U innych wyraźnie poprawa nastroju,  jest  to  tak oczywiste i  tak przyjemne, że już od 
wczoraj zastanawiam się nad tym mile mnie zaskakującym zjawiskiem. Coś musiało na to 
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wpłynąć. Może świadomość, że druga połowa rejsu musi być bardziej udana, może nie tylko 
ja  miałem  chwilami  powyżej  uszu  zwykłego  chamstwa  czy  uprzykrzającej  życie 
opryskliwości.  Niewątpliwie  przywykliśmy  już  do  siebie,  mniej  więcej  wiemy,  czego  się 
można po każdym z nas spodziewać. Ustąpił lęk, Artek w twardej rozmowie uświadomił 
wszystkim,  że  od  każdego  z  nas  zależy,  jak  będziemy  ten  rejs  wspominać  i  coś  się 
przełamało. Wyraźnie poprawiła się kultura współżycia. Objadam się zakupionymi w Maroku 
owocami.  Mam  tego  dosłownie  kilogramy,  podobnie  zresztą  jak  koledzy.  Jest  tak 
przyjemnie,  że  zaczyna  mi  się  marzyć  rejs  dookoła  świata.  Myślę  też  o  dłuższym 
stypendium we Francji lub w USA — takim trwającym ze dwa lata, gdzie mógłbym pojechać 
z żoną i synkiem. Przeciwstawieniem tych planów jest jakaś sensowna i godziwie opłacona 
praca. Ale jaka praca i gdzie? Wszak jestem już od 15 lat lekarzem, pracowałem przez 
wiele  lat  w  pogotowiu  ratunkowym,  dorabiając  zawsze  do  skromnej  pensji  dyżurami.  
Ostatnich 10 lat pracuję w Klinice Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej, gdzie już dawno 
uzyskałem specjalizację z neurologii i zarabiam miesięcznie niecałe 15 dolarów USA. I nijak 
nie  potrafię  tego wytłumaczyć  spotykanym  na  szlaku  naszego rejsu  ludziom z  różnych 
krajów.  Najczęściej  uważają  to  za  żart.  Co  dziwniejsze,  w  kraju,  kiedy  chcemy 
symbolizować  biedę,  mówimy,  że  taki  biedny  Hindus  w  Indiach,  to  musi  cały  dzień 
pracować, żeby zarobić jednego dolara. Czasem — co dziwniejsze — i ja tak myślę, wcale 
nie uważając się za biedaka ze swoimi 50 centami za dniówkę. Szczęśliwie od kilku lat 
prowadzę prywatny gabinet lekarski, dzięki czemu mogłem sobie pozwolić na zapłacenie 
kilkuset tysięcy złotych za ten rejs. Niestety, żeby nie zostawić rodziny na łasce losu, oboje 
z  żoną  wzięliśmy  wszystkie  możliwe  pożyczki,  Małgosia  bowiem  jest  na  urlopie  wy-
chowawczym,  a  ja  na  bezpłatnym.  Po  powrocie  przez  dwa  lata  znowu  będę  spłacał 
pożyczki, harował w praktyce i na dyżurach, żeby znowu gdzieś pojechać. No i powiedz,  
czy ja jestem normalny?

6 listopada, godz. 1700, piątek, 52 dzień rejsu, 60 mil morskich od Fuerteventura — jednej z  
Wysp Kanaryjskich

Wiatr dobry. Na logu stale 5-6 węzłów. Ocean rozkołysany umiarkowaną falą. Zawsze 
kiedy idziemy na wiatr, a tak wieje, od dziobu jachtu bryzga słona woda. Jest ciepło, jednak 
o opalaniu w tych warunkach nie może być mowy. Nadal podróż w zatęchłym sztormiaku, 
opalamy tylko twarze. Dobre i to, zwłaszcza kiedy pomyślę, ile namarzliśmy się wcześniej. 
A więc pierwsze opalanie na wodzie zaliczam w 52 dniu od opuszczenia Gdyni. Wydawało 
mi się wcześniej, że jak płynie się na Karaiby, to słońce powinno grzać od pierwszego dnia  
podróży. Niestety, ten rejs to nie jest czysta przyjemność, wygodna turystyka, takie sobie 
weekendowe pływanie. Gdybym to wiedział w Gdyni, zapewne teraz byłbym na dyżurze lub 
w ciepłych bamboszach w domku. A tak, zamiast oddychać wyziewami kopalń i hut Śląska 
— bo przecież nie  powietrzem,  które tam stanowi  jedynie  niewielki  procent  tego,  czym 
oddychają  ludzie — siedzę sobie wygodnie  wśród kolegów,  wkoło  szmaragdowa woda, 
ptaszki sobie fruwają, czyściuteńkie powietrze, od którego dostaję zawrotów głowy, i marzę 
o dalszym pływaniu lub podróżach po świecie. Zaiste, podróże są niebezpieczne, zwłaszcza 
za granicę, gdzie 15 dolarów kosztuje podkoszulka z napisem „Freedom is beautiful” lub 
randka z portową panienką. W górze na błękitnym niebie liczne smugi pozostawione przez 
pasażerskie odrzutowce wiozące turystów po słońce Wysp Kanaryjskich. Nad nami korytarz 
lotniczy prowadzący do Las Palmas.

W ciągu dnia odwiedzają nasz statek małe czyżykopodobne ptaki i delfiny. W kuchni tłok. 
Wyraźnie  u  kilku  z  nas  objawił  się  zapał  do  garnków.  Jedzenie  coraz  smaczniejsze. 
Zaczynamy wybrzydzać i  grymasić.  Fe,  nieładnie,  znowu niektórym z nas przejadło się 
mięso!



43

W ostatnich dniach zaczęliśmy słuchać radia. Słuchamy Wolnej Europy, mówią po polsku, 
słychać  wyraźnie.  Po  dwóch  miesiącach  bez  wiadomości  słucha  się  tego  z  wielkim 
zainteresowaniem. Niestety, dobrych wieści nie ma.

W pokładowych rozmowach wyraźnie rośnie zapał do kontynuowania rejsu, nawet ponad 
wyznaczony czas. Marzy nam się jeszcze Meksyk i Floryda. Głośno mówią o tym Jaśko i 
Artur, sceptyczni są Andrzej i Rysiek. Też bym tam popłynął, ale też bardzo chcę wracać na  
okres świąteczny do kraju, do rodziny i przyjaciół. Spędzać święta poza krajem — nie, to  
niemożliwe!  Co wtedy ze spotkaniami opłatkowymi  w Duszpasterstwie Akademickim i  w 
Seminarium,  gdzie  bywam  od  lat  i  co  stało  się  już  tradycją  i  cząstką  mego życia.  Ale  
„Stanów” mi żal, żal, że tam nie popłynę w tym rejsie. Tak, niestety, wynika z poczynionych 
przez Andrzeja kalkulacji czasowych. Jesteśmy już mocno spóźnieni. Pozostaje nadzieja — 
siostra wszystkich żeglarzy,  że szybko złapiemy pasat i  w 17-20 dni pokonamy Atlantyk 
płynąc z Las Palmas do Bridgetown na Barbadosie.

7  listopada,  godz.  1815,  sobota,  53  dzień  rejsu,  przed  nami  na  horyzoncie  widoczne  
wzgórza Gran Canaria

Zachód słońca, od kilku godzin widzimy ląd — największą z Wysp Kanaryjskich. Nazwa 
ich nie pochodzi — jak się powszechnie w Polsce sądzi — od kanarków, lecz od żyjących tu 
niegdyś dzikich psów, zwanych canis. Stąd startował w latach trzydziestych naszego wieku 
generał  Franco  do  walki  z  republikanami  na  Półwyspie  Pirenejskim.  Stąd  wypływał 
Krzysztof Kolumb do Indii pod koniec XV wieku. Dzisiejsi mieszkańcy — a jest ich około 1,5 
miliona - to potomkowie wojowników i żeglarzy oraz zbieranina z całego świata. Archipelag 
kanaryjski  leży  u  północno-zachodnich  wybrzeży  Afryki,  dobrych  kilkaset  mil  od 
macierzystej Hiszpanii, której jest cząstką, perłą i kurą znoszącą złote jaja, nieprzerwanie 
od 1476 roku, kiedy to na mocy traktatu Portugalia odstąpiła wyspy Hiszpanom.

Od kilku dni, od czasu zakończenia ostatniego sztormu, niezwykle wzrosły nam apetyty.  
Właściwie przestaliśmy jeść, a zaczęliśmy się objadać. Są już pierwsze ofiary — Jaśko i 
Rysiek  mają  typowe  dolegliwości  z  przejedzenia.  Wymagają  też  ode  mnie  rzeczy 
niemożliwej — zastosowania takiego środka farmakologicznego, po którym ustąpią przykre 
objawy, a oni będą się dalej objadać. Bezradnie rozkładam ręce i brutalnie zalecam ścisły 
post.  Jaśko  reaguje  na  to  jak  dziecko,  któremu  zabrano  ulubioną  zabawkę.  Znacznie 
poprawiają im się humory, kiedy w nocy o poradę prosi z kolei Artur, który normalną kolację 
dopchnął jeszcze puszką sardynek w oliwie i od jakiegoś czasu ma bolesny ucisk w prawym 
podżebrzu.  Jaśko  z  wyższością  starego  i  doświadczonego  pacjenta  zaleca  mu  post,  
wyrzucając przy okazji pospolite obżarstwo. — Umarłemu z ucha by szpik wyssał — kończy 
tyradę  Jaśko!  Niewiele  już  mogę dodać do porady Jaśka,  ale  żeby nie  tracić  zupełnie 
autorytetu polecam „choremu” Artkowi szklankę gorącej herbaty.  Niestety — skubany — 
domaga się po nocy Raphacholiny. Po krótkiej dyskusji przystaje jednak na kompromisową 
propozycję herbaty z rumem.

Od rana znowu słonecznie, wiatr od rufy. Stawiamy spinakera i prujemy w kierunku Las 
Palmas,  bycząc  się  na  pokładzie.  Temperatura  około  25°C  i  tym  razem  opalamy  się 
porozbierani  do majteczek.  Prawie  sielsko mija  cały  dzień.  Późnym popołudniem,  kiedy 
nadal byczymy się z Artkiem i Jankiem na dziobowym pokładzie, nagle urywa się głowa 
spinakera i dziesiątki metrów dakronu wali się na nasze głowy i w wodę przed dziób jachtu. 
Zrywamy się błyskawicznie i dosłownie po minucie mamy żagiel na pokładzie. Szkoda, bo 
płynęło  się  komfortowo  z  wydętą  przed  jacht  kolorową  czaszą  tego  najbardziej 
malowniczego z żagli. Na szczęście, jeszcze za dnia zrobiłem kilka zdjęć — będzie więc 
jakaś dokumentacja.

Po  awarii,  korzystając  ze  spokojnego  morza,  zabieramy  się  z  Arturem  do  sortowania 
żywności. Im więcej zrobimy teraz, tym więcej prywatnego czasu będziemy mieli w porcie. 
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Trzeba tym razem wpełzać na rufę do achterpiku, żeby wyjąć zasztauowane tam jeszcze w 
Gdyni soki i kompoty na „skok” przez Atlantyk. W achterpiku jest ciasno, gorąco, duszno i 
niebezpiecznie  ze  względu  na  pracujące  sterociągi.  Do  pomieszczenia  w rufie  wędrują 
nasze  żywnościowe  nadwyżki,  które  zostaną  na drugi  etap  -  głównie  baranina i  mleko 
„Nido”. Robert, który będzie kapitanem jachtu w drugim etapie zaciera z zadowolenia ręce. 
Widać już port. Po kolacji będziemy wpływać. Mam nadzieję, że tym razem Andrzej będzie 
bardziej opanowany.

9 listopada, godz. 800, 55 dzień rejsu, Las Palmas

Wczoraj było okropnie. Przeżywam dramat! Ale po kolei, w porządku chronologicznym. 
Dzień  zaczynamy  sielsko.  Port  jachtowy  jest  malowniczy,  elegancki.  Dziesiątki,  setki 
najpiękniejszych  jachtów.  Atmosfera pępka świata  i  miła  świadomość,  że my z naszym 
„Darem” należymy do tej światowej elity żeglarstwa.

Rano duży ruch, wiele jachtów wypływa i równie dużo wchodzi do portu. Jest co oglądać:  
małe i  duże jednostki,  brygantyny i  szkunery,  klasyczne jachty,  katamarany i  trimarany, 
jachty plastikowe, stalowe, betonowe — ale mahoniowy jest tylko nasz „Dar”. Zrozumiałe 
też, że budzi żywe zainteresowanie. Ułatwia to znacznie nawiązywanie znajomości.

Przed  południem  jesteśmy  świadkami,  jak  do  portu  wpływa  nasz  znajomy  jacht  z 
Casablanki „Apti”. Z powodu braku miejsca przy nabrzeżu stają na kotwicy. Witamy się z 
nimi  serdecznie  i  umawiamy  na  wieczór.  Dzień  przeznaczamy  na  zwiedzanie  miasta  i 
ewentualną kąpiel po drugiej stronie wyspy. Wybieramy się w trójkę, jednak Jaśko, który 
miał iść z nami, w ostatniej chwili wybiera inną trasę. Prowadzi Artek, przed laty był już tutaj 
w czasie rejsu pod wodzą kapitana Henryka Jaskuły. Jest upalnie, snujemy się powoli po 
eleganckim mieście,  podziwiamy ludzi  uprawiających  sporty,  setki  młodzieży  grającej  w 
tenisa, biegającej w zawodach organizowanych pod patronatem dużego domu handlowego. 
Zdecydowana większość ludzi ubrana jest jak z najlepszego żurnala mody. Widzi się i czuje 
ogromne  bogactwo,  dostatek.  Ludzie  pogodni,  tłumy  przewalają  się  ulicami,  oblegają 
kawiarenki i  restauracje.  Przeważają młodzi.  Ulice zatłoczone samochodami najlepszych 
marek świata. Jest niedziela — dla wielu mieszkańców dzień wolny od pracy. Turystów, 
mimo  że  liczni  —  nie  sposób  odróżnić  na  pierwszy  rzut  oka.  Bulwary  rozbrzmiewają 
wielojęzycznym  gwarem,  uświadamiam  sobie,  że  należę  do  tego  międzynarodowego 
towarzystwa.

Docieramy  do  plaży.  Choć  upał,  nad  wodą  niewiele  osób,  a  na  palcach  rąk  można 
policzyć kąpiących się. Jestem ogromnie napalony na kąpiel w morzu. To pierwsza kąpiel w 
morzu  w  czasie  tego  rejsu.  Już  na  plaży  okazuje  się,  że  Artur  zapomniał  majtek 
kąpielowych. Trudno zostaje przy ciuchach, będzie się opalał i robił zdjęcia. Wskakuję do 
wody, chwilę pływam, nurkuję i po kilkunastu minutach wychodzę na brzeg. Chwilę leszcze 
stoję  w  słońcu  rozmawiając  z  Arturem,  podziwiając  od  jakiegoś  czasu  akrobatyczne 
wyczyny pięknie zbudowanej dziewczyny, na płytkiej wodzie, tuż przy brzegu w odległości 
jakichś 50 metrów od naszego miejsca.

W pewnym momencie chcę sięgnąć po ręcznik, który mam w torbie, lecz okazuje się, że 
torby nie ma. Nie ma torby! I mało nie umieram na zawał, bo wiem natychmiast, że torbę 
skradziono. Artek w szoku grzebie rękami w piasku i mówi, że tu była, tu musi być. Biegnę 
do najbliższych koszy na śmieci, zaglądam, wybiegam na bulwar, wyrywam włosy z głowy,  
bo w torbie miałem wszystkie swoje pieniądze. Porządnie poukładane i osobno zawinięte w 
woreczki: zachodnioniemieckie marki, amerykańskie dolary, hiszpańskie pesety — osobno 
banknoty i osobno bilon. Kiedy tak biegam rozglądając się po ludziach jakby w nadziei, że 
moje  nienormalne  zachowanie  kogoś  spłoszy,  ktoś  mi  pomoże,  nagle  jeden  z 
przypatrujących się z nabrzeża facetów kiwa na mnie ręką, więc podchodzę i dowiaduję się, 
że podczas gdy ja byłem w wodzie, a mój kolega położył się na chwilę, plażą przechodziło 
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dwóch młodych ludzi, podnieśli  torbę i poszli  — o tu,  prosto, a potem skręcili  w prawo.  
Szybko biegnę we wskazanym kierunku, zaglądam do bram, kubłów na śmieci i z każdą 
sekundą tracę nadzieję i siły. Jeszcze ta ostatnia brama i koniec. Mówię sobie, że to nie ma 
sensu i  wracam, nadal  ubrany tylko w mokre kąpielówki,  do Artka, na plażę. Potrafię z  
siebie  wykrztusić  tylko,  że  wracamy.  Straciłem wszelką  ochotę  na  spacer,  zwiedzanie. 
Wracamy posępni jak straceńcy na jacht. Niewiele mamy sobie do powiedzenia. Artek —od 
chwili, gdy dowiedział się, ile miałem pieniędzy - nie może wyjść z szoku. Ja też. Nie opisuję 
zresztą wszystkich szczegółów, czy prowadzonych rozmów, bo jeszcze nie mogę. Nadal 
jest to zbyt bolesne, za świeże.

Wieczorem  jestem  umówiony  na  telefon  do  Małgosi,  z  którą  wczoraj  również 
rozmawiałem, ale chodziło jeszcze o wiadomości dla Artka o stanie zdrowia jego syna, od 
lat chorującego na przewlekłą chorobę. Artur bardzo się martwił z otrzymanego wcześniej  
listu żony, kiedy dowiedział się, że nastąpiło pewne pogorszenie, żona zrezygnowała nagle 
z udziału w drugim etapie rejsu. Artek zaś uzależniał  dalsze płynięcie od wiadomości  z 
domu. Niestety, do Przemyśla z Las Palmas nie mógł się dodzwonić bezpośrednio. W tej 
sprawie zaangażowaliśmy więc M., która miała porozumieć się z Kasią, żoną Artura i dzisiaj 
przekazać nam, jaka jest u nich sytuacja.  Bez kłopotów łączę się wieczorem z M. i  na 
szczęście mam dla Artka bardzo pomyślne wieści. Niestety, z kolei u mnie w domu dzieje 
coś niedobrego z ojcem, choruje. W tej  sytuacji  rezygnuję z powiadomienia M. o moich 
kłopotach.

Późną  nocą  wracam  na  jacht  zniechęcony,  rozczarowany.  Nie  udało  mi  się  nawet 
dokonać zgłoszenia o kradzieży na policji. Posterunek, do którego skierowała nas policja 
portowa, odesłał mnie do odległego prawie o 5 kilometrów innego urzędu policyjnego. Tam 
natomiast okazało się, że sprawa jest na jutro, kiedy przyjdzie do pracy międzynarodowa 
brygada. Porozumiewamy się tylko po hiszpańsku, bo innego języka dyżurni policjanci nie 
znają.  W  tych  wszystkich  wyprawach  po  komisariatach  dzielnie  towarzyszą  mi  Jola  i 
Andrzej. Niestety, mimo moich nalegań, nic nie udaje nam się wskórać. Stale słyszę tylko  
mañana, mañana. Niech ich cholera! Mój upór wiązał się z nikłą nadzieją, że — biorąc pod 
uwagę,  iż  akurat  jest  niedziela  i  większość  punktów wymiany  oraz  wszystkie  banki  są 
zamknięte,  ja  zaś dysponuję numerami  niemal  wszystkich  banknotów może hiszpańska 
policja  potrafi  szybko  zadziałać  i  odzyskam  skradzione  mi  pieniądze.  Tracę  wprawdzie 
nadzieję, ale nie zaniedbam niczego, co w tej sprawie mogę jeszcze zrobić.

W nocy nie mogę spać, co jakiś czas zrywam się z rozpaczliwą wiarą, że jak tylko otworzę 
oczy,  to  wszystko  okaże się  złym snem.  Niestety,  nie  jest  to  sen.  Leżąc tak  samotny, 
bezsenny,  pogrążony  w  skrajnej  depresji,  nie  mam  chęci  ani  dalej  płynąć,  ani  żyć. 
Wyrzucam sobie nierozsądek, brak przezorności i wściekam się na gapiostwo Artka — nie 
mogę  opanować  żalu Rano  znowu  wybieram  się  na  miejscową  policję,  tym  razem 
towarzyszyć mi będą Jola i Artur. Pozbyłem się jednak złudzeń, straciłem wszelką nadzieję,  
bezsenna noc odebrała mi siły i wolę do kontynuowania  rejsu. Tylko, że teraz nie mam już 
wyboru. Muszę płynąć. Jestem bez centa. A takich sytuacji nienawidzę z całego serca.

12 listopada, godz. 1500, czwartek, 58 dzień rejsu, Atlantyk, około 200 mil na południowy  
zachód od Las Palmas

Z  trudem  zabieram  się  do  pisania.  W  końcu  przeważa  coś  w  rodzaju  poczucia 
odpowiedzialności,  konieczność  wypełnienia  nałożonego  na  siebie  dobrowolnego 
zobowiązania i nadzieja, że może oderwę się na pewien czas od natrętnej myśli o stracie.

Wracam  do  poniedziałku  rekonstruując  w  pamięci  zdarzenia  ostatnich  trzech  dni. 
Jesteśmy ponownie na policji. W kolejce tłum ludzi. Zagadujemy dyżurnego przy drzwiach w 
kilku językach. Nic z tego; po hiszpańsku kieruje nas na drugie piętro do brigada extranjero. 
Tu przyjmuje nas gość zapewniając uprzednio, że mówi po angielsku. W tej sytuacji Jola  
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powoli  i  systematycznie  wyłuszcza  sprawę.  Kiedy  kończy  zapada  cisza  i  po  chwili  ten 
cywilny  glina mówi:  — Aha!  Asilo  politico? Opadają nam ręce i  bezradnie patrzymy po 
sobie. Kiedy zapewniam, że to nie to i wymownym gestem pokazuję, że chodzi o kradzież, 
przywołuje jakąś kobietę, ta zaś zorientowawszy się wreszcie, o co chodzi w całej sprawie,  
prowadzi nas do pokoju, gdzie dokonuje się tzw. denuntio, czyli zgłoszenia o kradzieży. Do 
pomocy pojawia się kolejny policjant, z pochodzenia Czech, mówiący dobrze po angielsku i  
niemiecku  i  dzięki  jego  pomocy  reszta  idzie  już  jak  z  płatka.  Otrzymuję  urzędowe 
potwierdzenie  zgłoszenia  kradzieży  i  żegnamy  się  zapewniani  przez  policjanta,  że 
praktycznie  szans  na  odzyskanie  pieniędzy  nie  ma.  Sympatyczny  facet.  W odpowiedzi  
mówię, że gdyby jednak jakimś cudem udało im się moje pieniądze i rzeczy odnaleźć — co 
wszak zdarza się czasem nawet najlepszej policji — to na wszelki wypadek podaję numer 
swego konta  bankowego.  Policjant  odpowiada mi  uprzejmie,  że naprawdę nie  trzeba.  I  
wymieniając uśmiechy bez jakichkolwiek dalszych nieporozumień rozchodzimy się.

Po  tej  dokładnie  rozwiewającej  wszelkie  złudzenia  wizycie  udajemy  się  do  polskiego 
przedstawicielstwa morskiego w okolicach portu handlowego. Tam trochę rozmawiamy o 
żeglarstwie, polskich jachtach, których dobre stadko w tym roku bawiło w Las Palmas w 
drodze do Australii. Dowiadujemy się, że w najbliższych dniach wpłynie tu „Stefan Batory”,  
w swym ostatnim rejsie kończącym jego pasażerski żywot — płynie z polskimi turystami do 
Ameryki  Południowej.  Przypadkowo  spotykamy jeszcze  jednego Polaka,  który  ma biuro 
przedstawicielskie w samym porcie, a tam czekają na nas listy z kraju. Zabieramy się z nim 
do biura. Są dwa listy od M. Po powrocie na jacht Andrzej przyniesie mi odebrane w innym 
miejscu  adresowane  do  mnie  „Tygodniki  Powszechne”  i  kilka  numerów  „Gościa 
Niedzielnego”. Nawet nie mam siły się cieszyć. Jestem w takim nastroju, że nie mogę nawet 
czytać. Wieczorem  chłopaki  stawiają  wódkę  i  wino.  Pijemy  zdrowo,  ale  z  umiarem. 
Podobnie  następnego  dnia  -  od  rana  popijamy  winko,  wykonując  równocześnie  liczne 
niezbędne i drobne prace na jachcie. W tym dniu mam wachtę kambuzową. Od prawie 
trzech dni nie mogę zasnąć, znowu jestem psychicznie ugotowany. Stale myślę o kradzieży, 
rozpatrując warianty różnych sytuacji,  przeklinam sprawców,  siebie.  Zresztą to wszystko 
bez  sensu,  bo  tak  naprawdę  mam  żal  tylko  do  siebie.  I  z  tym  mi  cholernie  ciężko. 
Najgorsze,  że  nie  mogę zasnąć,  gdzieś  nad ranem zasypiam na krótko  i  budzę się  w 
jeszcze gorszej formie. Nie pomaga nawet Reladorm.

Na szczęście, mam dużo kambuzowych zajęć. Gościmy kolegów z „Apti”, którzy wczoraj 
przycumowali do naszej burty. Nasi od rana golą winko i wódeczkę z „aptowcami” i to tak,  
że koło południa jest już prawdziwa balanga — muzyka, tańce, solowe i chóralne śpiewy. I  
tak do wieczora.

Wieczorem nagle pada rozkaz o odpłynięciu. Mamy umówione przez Artura tankowanie 
ropy z rosyjskiego statku stojącego przy handlowym pirsie w dalszej części tego rozległego 
portu.  Pośpiesznie  żegnamy  się  z  załogami  sąsiednich  jachtów  i  podpływamy  do 
rosyjskiego statku. Tankujemy z Ryśkiem ropę — w międzyczasie pod pokładem Jaśko i  
Robert tankują z Rosjanami gorzałę. I nie jest to tylko nadgościnność, ale i niezły interes — 
okazuje się bowiem, że kiedy wypełniamy zbiorniki (niestety również ten pęknięty — o czym 
z  wrażenia  zapomnieliśmy),  Jaśko  z  Artkiem  otrzymują  bogatą  pomoc  zagraniczną  w 
postaci  cukru,  kaszy,  mąki,  chleba,  jarzyn,  kartofli,  cukierków  i  kilkudziesięciu  puszek 
sardynek. Wygląda na to, że dali nam to, co mieli najlepszego na statku. Goście opuszczają 
nasz jacht na „miękkich nogach”, a w trakcie całej operacji przewinęło się ich kilkunastu, i 
wszyscy wychodzą „dobrze ugoszczeni”.

Około  2200 mijamy główki  portu  i  wychodzimy  znowu  w  morze.  Na  pokładzie  Jola  z 
Andrzejem,  reszta  zasypia,  a  ja  przewracam  się  z  boku  na  bok.  Sam  ze  swoim 
nieszczęściem i  sam się sobie dziwię, że tak mnie to długo trzyma. O 300 zmieniamy z 
Artkiem zmęczonych Jolę i Andrzeja i trzymamy wachtę do rana. Dopiero teraz okazuje się, 
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że znowu w zęzie mamy ponad 150 litrów ropy i na dodatek zepsute pompy.  Wszędzie 
smród ropy, brud, zasyfiony ropą pokład, bo mimo, że lali strumykiem takim ciutciut — jak 
mówili — to jednak na pokład wylało się z kilkadziesiąt litrów.

W ciągu dnia powoli się klarujemy i dochodzimy do siebie. W kuchni Robert i, jak zwykle  
w  takich  przypadkach  we  własnym  dobrze  pojętym  interesie,  pomagający  mu  Janek. 
Niestety, obaj dzisiaj robią najbardziej nieudany obiad pod słońcem. Zupa z ropą naftową i 
prawie  surowy ryż  na słodko.  Prawie  wszystko  ląduje  z  misek za burtą.  Okropieństwo.  
Kucharze samokrytycznie i głośno dziwią się sobie, że coś takiego im wyszło.

Wieczorem znowu  jestem zasępiony,  nasila  się  depresja.  Andrzej,  który  jest  bystrym 
obserwatorem proponuje mi zażycie środków nasennych i przespanie całej nocy. Jestem 
wykończony, ale przecież wywiązuję się ze wszystkich obowiązków — jednak nie mam woli  
odmówić  tak  kuszącej  propozycji.  Biorę  Reladorm  i  zasypiam.  Z  pierwszą  myślą  po 
przebudzeniu wraca rzeczywistość i znowu coś we mnie wyje i szlag mnie trafia. Tylko ja  
wiem, ile wyrzeczeń, pracy i wysiłków kosztowało mnie zdobycie tej sumy. Te pieniądze to 
były moje marzenia, zabezpieczenie — mogłem w każdej chwili wysiąść i wrócić samolotem 
do kraju — gdybym nie podołał trudom podróży. Wcześniej robiłem plany różnych rejsów i 
podróży, teraz znowu miną lata, nim dojdę do jakichś pieniędzy.

Od dwóch dni  płyniemy z pełnym wiatrem — od wczoraj  na fokach pasatowych,  tzw.  
bliźniakach. Równy, silny wiatr; zastanawiamy się, czy to późny rozbudowany wyż azorski, 
czy wysoko wiejący pasat? Zarzuciłem naukę języków, nie uczę się nawigacji. Po prostu nie 
jestem w stanie się skupić na niczym. Już napisanie tych kilku zdań było sporym wysiłkiem.

13 listopada, godz. 1600, piątek, Atlantyk, około 300 mil od Las Palmas

Dzień słoneczny, szybkość 4 węzły. Nadal nie mogę uwolnić się od sprawy z Las Palmas. 
Stale łka coś we mnie, chwilami jestem załamany. Musi to być jakoś widoczne, choć staram 
się nic nie okazywać po sobie, jedynym powiernikiem czyniąc te stronice, bowiem koledzy 
są dla mnie milsi niż dotychczas i wyraźnie mnie we wszystkim oszczędzają.

Nadal sypiam kiepsko mimo tabletek. Dzisiaj wstałem już o 600 i ciesząc się wczesnym 
świtem  wyszedłem  na  pokład.  Po  chwili  Robert,  który  miał  wachtę,  zaczął  mówić, 
wspomniał, że jakieś pół godziny temu wokół jachtu wyskakiwały liczne ryby. Decyduję się 
wyciągnąć znowu wędkę. Mile zaskakują nas liczne brania, nawet udaje mi się wyciągnąć 
na pokład dwie kilogramowe bonity, kilka zerwało się już nad wodą. Łowienie wspaniałe, bo 
ryby dzielnie walczą wyskakując wysoko ponad powierzchnię wody w nadziei na uwolnienie 
się z haczyka. Znacznej części się to udaje. Ale cała zabawa jest bardzo widowiskowa i 
emocjonująca.  Po połowach  zaczynam swoją  pierwszą  samodzielną  wachtę.  Zgodnie  z 
zapowiedzią, będzie tak aż do Barbadosu.

Wiatr z rufy, wieje z równą siłą, płyniemy na bliźniakach po lekko sfalowanym oceanie. 
Coraz  mocniej  grzeje  słońce.  Woda  wkoło  błękitna,  o  barwie  ultramaryny,  niebo 
bezchmurne,  temperatura  22°C.  I  gdyby  nie  moje  przygnębienie,  napisałbym,  że  jest 
cudownie.  Uwielbiam sterowanie w takich warunkach. Powoli  odzyskuję apetyt,  bo i  ten 
straciłem w ostatnich dniach. Pocieszam się, jak mogę, ale boli mnie wątroba i podobno 
wyglądam jak na 5 minut przed śmiercią. Cholera, bardzo mi źle w środku jakoś. Brakuje mi  
M.

Na kolację będą świeże ryby, złowiłem bowiem w ciągu dnia jeszcze jedną sztukę. Nie 
podejmuję się opisać zachwytu i miny Artka.

14 listopada, godz.  1700,  sobota, 60 dzień rejsu, około 400 mil  od Las Palmas,  pozycja  
jachtu 23°45 ‘N i 19° 15 ‘W, kurs kompasowy 250°
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Niedawno przekroczyliśmy Zwrotnik Raka. Jesteśmy w strefie podzwrotnikowej  i  nadal 
schodzimy  na  południe,  wykorzystując  możliwość  płynięcia  z  pełnym  wiatrem.  Dzień 
słoneczny, na niebie pojedyncze cirrusy i cumulusy. Woda w pastelowych kolorach szafiru 
lub  butelkowej  zieleni.  Posuwamy  się  z  szybkością  około  100  mil  na  dobę.  Istnieje 
niewielkie  prawdopodobieństwo  dotarcia  do  celu  w  wyznaczonym  terminie.  Wracać 
będziemy w rezerwowym terminie,  tj.  pod koniec grudnia lub 1 stycznia.  W tej  sytuacji  
Święta spędzimy poza krajem we własnym gronie. Trudno.

Nie potrafię się pozbierać ani zająć niczym sensownym, żeby wypełnić wolny czas. Na 
dodatek  samodzielne  wachty  pokładowe  zwiększają  jeszcze  ilość  wolnego  czasu. 
Przeciętnie  przez  cztery  godziny  na dobę spełniam swój  obowiązek  stojąc  za  sterem i 
nanosząc pozycję na mapie oraz wypełniając dziennik jachtowy. W tych warunkach równa 
się to prawdziwej  przyjemności. Na szczęście nadal to lubię. Niemniej trzeba zrobić coś 
sensownego z tymi wolnymi godzinami. Na domiar złego zmrok zapada szybko po 18°°, 
ciemno jest  do 600 rano.  Jak zawsze,  oszczędzamy światło,  a  ja  na długie rozmowy w 
kokpicie, na beztroskie żarty nie mam ochoty. Zalegam więc godzinami w ciemnościach w 
koi i przeżywam swoje kłopoty.

Robert wyrzucił na stalowej linie przynętę na rekina, duża kotwiczka z nanizanym łbem 
jednej ze złowionych wczoraj ryb. Jak zwykle w takich sytuacjach, Artek przebąkuje coś o 
pychocie zupy rekinowej. Zresztą Artur i Jaśko są jacyś markotni od dwóch dni, snują się z  
posępnymi minami po jachcie, jak duchy. Andrzej, Rysiek i Robert pilnie całymi godzinami 
ćwiczą się w astronawigacji. Aż przyjemnie popatrzeć. Jola ma wachtę w kambuzie i tym 
razem także raczy nas pysznym,  prawie  domowym obiadem — kapuśniak  z kiełbasą i  
kaszanka z ziemniakami z dodatkiem sałatki z czerwonej papryki i pomidorów.

Jaśko na moją prośbę i ryzyko podcina mi włosy. Taka operacja zawsze jest okazją do 
żartów. Po tym zabiegu wyrzucamy za rufę linę i kąpiemy się obaj w oceanie. Ostrzyżony i  
odświeżony czuję się znacznie lepiej. Przeglądam otrzymane w porcie tygodniki. W jednym 
z numerów GN odnajduję adres ks. Stanisława Puchały. Myślałem o nim często, zwłaszcza 
w pierwszej  części  rejsu.  Porządny gość i  wspaniały  ksiądz.  Jestem pod urokiem jego 
osobowości i podziwiam go za niespożytą energię. Środowisko naukowe na Śląsku bardzo 
wiele mu zawdzięcza. Chciałbym, żeby był w załodze naszego jachtu. No, może kiedyś?!

15 listopada, godz. 1930, niedziela, 61 dzień rejsu, około 500 mil od Las Palmas, pozycja:  
długość 23°00’, szerokość 22°26’, robię za kuka - wachta 24 - godzinna, jak zawsze

Obiad:  żurek  z  kiełbasą,  makaron  z  wieprzowiną  w  sosie  pomidorowym,  brusznice, 
kompot truskawkowy.

Kolacja: ryż z sokiem malinowym i sypkim cukrem, herbata z cukrem i cytryną.

Teraz piekę chleb na jutro. Potrwa to około 50 minut. Co kilka minut niewielki obrót prodiża, 
bo gaz przypala nierównomiernie. Efekt pewny.  W nocy spałem fatalnie. Na wachcie od 
północy do 40() rano szybkość utrzymywała się w granicach 6-7 w, niebo zachmurzone, cały 
czas fordewind, temperatura 19-21°C. Wczoraj zeszliśmy poniżej zwrotnika i to się czuje. W 
ciągu całego dnia ciepło, ale niebo zasnute ciężkimi burzowymi chmurami, przelotne ciepłe 
deszcze.

Wszyscy oszczędzamy słodką wodę. Odpowiedzialność spoczywa na mnie, ale odczuwa 
to każdy kuk. Przyjęliśmy takie założenie. W zbiornikach około 550 litrów wody,  musimy 
mieć zapas na 40 dni, w kanistrach dodatkowo 100 litrów, wypada więc po 16 litrów na 
dobę dla wszystkich. Ponadto większość z nas kupiła sobie w Las Palmas po 15-20 litrów 
wody  źródlanej  sprzedawanej  tam  w  estetycznych  plastikowych  5-litrowych  bańkach. 
Jeszcze  przed  rejsem,  poradził  mi  to  Jaśko  Niżnikiewicz,  podobną  opinię  wyrażał  i  dr 
Janusz Makiełło z Katowic, który przed laty płynął tą trasą. Jak się już teraz okazuje, była to 
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znakomita rada. Możliwość korzystania w tych warunkach z nielimitowanej wody, w dodatku 
smakowo lepszej, znacznie poprawia komfort.

Uczymy się więc gotować na morskiej wodzie makaron, ziemniaki, zupy. Nie wszystko 
jest takie smaczne jak poprzednio, zwłaszcza herbata z kubka mytego słoną wodą ma — 
mimo przecierania czystą ścierką — swoiście nieprzyjemny smak.

Płyniemy szybko, wczorajszej doby pokonaliśmy 136 mil, stale w kierunku południowo-
zachodnim, liczymy na rychłe złapanie pasatu. Praktycznie nie zmieniamy też żagli — na 
sztagach mamy założone bliźniaki, okresowo dostawiamy grota lub bezana.

Dzisiaj  na  pokładzie  zameldowała  się  pierwsza  latająca  ryba.  Padła  ofiarą 
kolekcjonerskich zapędów Jaśka, który już ją suszy z zamiarem zawiezienia do Przemyśla. 
Potem obserwuję jeszcze wielokrotnie, jak te fenomeny natury - latające ryby - wyfruwają  
spłoszone sprzed dzioba jachtu.

Nastrój wśród załogi generalnie dobry. Zdecydowanie skończyły się awantury. Depresyjny 
jest tylko znowu Rysiek, wkurzony —jak to u niego często — na Andrzeja, z którym nie 
zgadza się, co do taktyki pokonywania Atlantyku. Rysiek bowiem już teraz chciałby płynąć 
prosto na zachód, a nie szukać pasatu na niskich szerokościach jak zdecydował Andrzej,  
dokładnie to zresztą uzasadniając doświadczeniami licznych żeglarzy i danymi z zakresu 
meteorologii.  Mile  zaskakuje  Robert  —  nie  jest  już  tak  dysforyczny  i  stał  się  miłym, 
sympatycznym  towarzyszem podróży.  Jola  w  doskonałej  formie,  dowcipna,  rozbawiona, 
otwarta towarzysko na propozycję zabawy czy rozmowy.

W radio wysłuchujemy wiadomości z Polski o planowanych podwyżkach i włos się jeży na 
głowie. Koledzy zastanawiają się głośno, czy w tej sytuacji warto wracać do kraju. Ale są to 
raczej uwagi i rodzaj opinii, niż konkretne zamiary.

16 listopada, godz.  17°°, poniedziałek, 62 dzień rejsu, przeszło 600 mil  od Las Palmas,  
dzień słoneczny, temperatura 23°C

Po nie  najlepiej  przespanej  nocy  wstałem  jeszcze  przed  świtem.  Przez  pewien  czas 
wędkuję z nadzieją, że zaatakuje błystkę jakaś niewielka ryba. Niestety.  Przyglądam się 
wschodowi  słońca,  a  potem  zaczytuję  się  „Tygodnikiem  Powszechnym”  i  tak  —  do 
śniadania.  Na  śniadanie  pyszny  -  jak  zwykle  —  chlebek,  tym  razem  z  rybkami  lub 
kalmarami  i  herbatka  z  cytryną.  Cytryn  mamy dużo.  Dostaliśmy  od  Rosjan  pół  worka,  
niestety nie wytrzymują ciepła i psują się błyskawicznie — i mimo stałego przeglądania kilka 
sztuk dziennie ląduje za burtą.

Kąpiel w Atlantyku. Wyrzucamy za rufę 50 metrów pływającej mocnej liny i skaczemy z 
Jaśkiem i Andrzejem do wody. Aktualna szybkość jachtu - 3 węzły — z największym trudem 
pozwala utrzymać się liny.  Woda rewelacyjnie ciepła,  ale mocno słona, jej  przejrzystość 
olśniewająca — na kilkadziesiąt metrów w głąb widać spłoszone, uciekające ryby. Po kąpieli 
leżenie bykiem (LB) i opalanie na pokładzie. Od chwili, kiedy możemy korzystać z pokładu 
znacznie  poprawił  się  komfort.  A  do  tego  możliwość  ubierania  się  tylko  w  spodenki, 
znacznie większa ilość wolnego czasu i dobre warunki pływania. To wreszcie jest żegluga, 
o  jakiej  marzyłem.  Żyć  i  nie  umierać!  Czym  się  zajmujemy?  Artur  jeszcze  odsypia 
zaległości. Jaśko uczy się nawigacji, Andrzej z Jolą hiszpańskiego, Rysiek i Robert ćwiczą  
astronawigację. Coraz więcej też rozmawiamy, no i obżeramy się, niestety.

17 listopada, godz.1700, wtorek, 63 dzień rejsu, pozycja 26°43’ i 20°47’, szybkość około 5  
w., temperatura 23°C
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Ropa.  Od Rosjan dostaliśmy kilkaset  litrów.  Z  tej  ilości  około  150 litrów wylało  się  z 
pękniętego  zbiornika  do  zęzy,  z  zęzy po  całym  jachcie.  Mamy tę  ropę  w żywności,  w 
garnkach,  w  naczyniach.  Po  otwarciu  szafki  smród  wykręca  nos,  mam  wrażenie,  że 
wszystko nasiąknęło jednym zapachem, łącznie z nami. Coś okropnego! Choroba morska? 
Tym razem szczęśliwie nikt nie choruje.

Kambuz.  Niewielkie  pomieszczenie  pod  pokładem,  którego  centralnym  punktem  jest 
zawieszona na kardanie dwupalnikowa kuchenka gazowa. Pod kuchenką usytuowana jest 
pompa zęzowa, nad kuchenką szafki, w których trzymamy przyprawy, sól, mąkę, cukier itp. 
Obok kuchenki jednokomorowy,  niewielki zlewozmywak umieszczony w stalowym blacie. 
Nad  blatem otwarta  półeczka,  z  której  zawsze  coś  wypada,  a  gdzie  trzymamy otwarty 
pojemnik na cukier, młynek do pieprzu, zapalniczkę do gazu, słoik z kiszącym się żurkiem, 
czasem otwarty sok. W blacie zamontowane są dwie ręczne pompki: jedna do wody słodkiej 
czerpanej  ze  zbiorników,  druga zaś do wody słonej,  pobieranej  bezpośrednio  z  morza. 
Pompki  o fatalnej  konstrukcji,  stale cieknące, polepione taśmą i  plastrami,  każdorazowo 
utrapienie kuka. Kuk stojąc frontem do kuchenki ma u góry po prawej stronie  ciąg  szafek 
wypełnionych  podręczną  żywnością.  Tu  zwykle  mieliśmy  przygotowane  jedzenie  — 
produkty na kilka najbliższych dni. Na dole kilka „piwniczek” przykrytych blatami, w których  
trzymaliśmy część zapasów. Tak stojąc, kuk ma za plecami drugą część pomieszczenia, 
gdzie urzędują kapitan i nawigator. Z pomieszczenia owego prowadzą wyjścia do mesy, na 
pokład i pomieszczeń kapitana oraz pierwszego oficera, gdzie tym razem urzęduje Jola. 
Dzisiaj  kukiem  jest  Robert.  Robert  za  namową  Artka  robi  pierogi.  Robi  i  robi,  a  pot 
strumieniami  zeń  spływa.  W  końcu  dostajemy  ten  pierogopodobny  wyrób  na  morskiej  
wodzie, zjadamy i wszyscy zgadzamy się, że pierogów w tym rejsie wystarczy nam już do 
końca. Robert, który tak się napracował, bierze tę opinię za komplement. Nikt na razie nie 
wyprowadza go z błędu.

Są  chwile,  kiedy  jeszcze  myślę  o  straconej  forsie,  ale  już  nie  z  takim  bólem  jak  w 
pierwszych dniach. Rozczytuję się w gazetach; obraz Polski z łamów tygodników rysuje się 
bardzo  czarny,  sytuacja  jest  jakoby  tragiczna.  Ale  czy  aby  tak  jest  na  pewno?  Coraz 
częściej myślę o pozostaniu w USA i powrocie do domu za rok, półtora. Pieszczę się tą  
myślą, bo otwiera mi ona nowe horyzonty, odrywa od rozpatrywania niedawnej przeszłości,  
od nie całkiem jeszcze zabliźnionej rany. Okropnie nie lubię być bez pieniędzy.

18 listopada, środa, 64 dzień rejsu, około 800 mil od Las Palmas, pozycja 28° 22’, 19° 55’

Tej nocy utrzymujemy dobrą szybkość. Na logu stale około 6-8 węzłów, jacht idealnie 
słucha steru. Niezmiennie wieje z rufy. Nad ranem wiatr stopniowo słabnie. Po wschodzie 
słońca  błyskawicznie  wzrasta  temperatura,  już  po  chwili  pokład  zalewa  żar 
podzwrotnikowego  słońca.  W  południe  zatrzymujemy  jacht  zrzucając  żagle  i  wszyscy 
zażywamy oceanicznej kąpieli. Z rozkoszą schładzamy przegrzane ciała. Cieszymy się jak 
dzieci czystością i kolorem wody. Nie myślimy o żadnych niebezpieczeństwach. Niestety, 
chłód kąpieli utrzymuje się tylko kilka minut po wyjściu z wody, ale dobre i to.

Po obiedzie  LB na  pokładzie  w cieniu  żagla.  Dzisiaj  rocznica  słynnego  listu  polskich 
biskupów do niemieckich z pamiętnym zwrotem „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Z 
Ryśkiem przypominamy kolegom okoliczności wystosowania owego listu, klimat polityczny 
lat sześćdziesiątych, późniejszą kampanię propagandową w środkach masowego przekazu. 
Oceniamy słuszność tego aktu i żałujemy, że ówczesna władza z Gomułką na czele nie 
potrafiła z tego skorzystać. Jakby nigdy nie dotarło do nich, że była to pierwsza szansa 
ponownego powrotu Polski do Europy, późniejsze nieśmiałe gesty Gierka i Brandta nie były 
w  stanie  wiele  zmienić.  O  polityce  Jaruzelskiego  trudno  cokolwiek  w  tym  względzie 
powiedzieć.
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19 listopada, czwartek, 65 dzień rejsu, pozycja 30° 19’ i 19°30’, godz. 1200, prawie 1000 mil  
od Las Palmas

Spałem, źle — niestety, nadal echa sprawy z Las Palmas, na dodatek pod pokładem jest  
gorąco i duszno nawet nocą. Temperatura nie spada poniżej 22°C. Słaby wiatr z rufy, co 
zawsze  w  takich  warunkach  wywołuje  nieprzyjemne  telepanie.  Świt  przyjemny,  ciepły.  
Naszym  jedynym  całodobowym  strojem  pozostają  majteczki.  Zwykle  rano  o  tej  porze 
próbuję łowienia ryb. Ryb nie ma — widać to wyraźnie w przeźroczystej wodzie.

Dzień jest upalny. Mam wachtę do południa. Słońce pali w kark i lewe ramię. Obserwuję 
ocean.  Duże  majestatyczne  fale  przesuwają  się  w  nieustającej  procesji  idąc  od  rufy  i 
znikając gdzieś daleko przed dziobem, hen za horyzontem. Sprzed dziobu pojedynczo i  
stadami wyfruwają jak wróble spłoszone latające ryby.  Latają nisko i  różnie — niekiedy 
nieporadnie   z  „falstartami”,  czasem  zaś  pięknie,  równo,  na  odległość  do  prawie  150 
metrów, kończąc efektownym bryzgiem przy wpadaniu do wody. Nie są to duże okazy, mają 
najwyżej do 30 centymetrów długości.

Pojedyncze  morskie  ptaki,  mewy  jakieś,  pracowicie  metr  po  metrze  patrolują  swoje 
tereny, nie zwracając najmniejszej uwagi na jacht, jakby był on tutaj cząstką naturalnego 
krajobrazu.

Po obiedzie odrobina czerwonego wina z moich zapasów i  sjesta na dziobie w cieniu 
bliźniaków. Potem miłe LB w towarzystwie Andrzeja i Jaśka. Opowiadamy sobie wzajemnie 
o naszej  pracy zawodowej,  Andrzej  wspomina liczne wyprawy żeglarskie,  zna mnóstwo 
książek marynistycznych i opisów wypraw, jego wiedza jest imponująca. Jaśko bawi nas 
swymi mitomańskimi historyjkami. Byczo.

Tematem dyżurnym stało się jedzenie. Od dwóch dni też stale jestem głodny i często 
myślę o jedzeniu. Pocieszam się, że u mnie jest to objaw nerwicowy. W przerwach między 
posiłkami czekolada, figi i ciasto.

Poza czytaniem niewiele robię. Jak z kamienia idzie mi nauka francuskiego, prawie nie 
robię postępów w hiszpańskim.

O ludziach.  Powoli  i  skutecznie zraża mnie do siebie Rysiek.  Facet  nie ma dla mnie  
sympatii i z tym pogodziłem się już dawniej. Ale dlaczego stale okazuje, wręcz manifestuje, 
swoją nieprzychylność? Trwa to  już dobre dwa miesiące i  mam tego dość.  Dotychczas 
znosiłem jego  uwagi  i  uszczypliwość  pokornie,  z  uśmiechem,  ale  nigdy  nie  dałem mu 
powodu do zaczepki, przeciwnie opiekowałem się nim, kiedy doznał zranień lub jęczał z 
przeżarcia. Od pewnego czasu jego stosunek do mnie budzi we mnie z trudem hamowaną 
agresję  i  chyba  wreszcie  coś  mu powiem.  Czuję,  że  teraz  aż  mnie  nosi.  Po kąpieli  w 
oceanie przeszła mi cała złość, odświeżony mogłem się zabrać za pisanie.

21  listopada,  godz.  1530,  67  dzień  rejsu,  pozycja  w  południe  33°02’  i  17°  30’,  środek  
Atlantyku

Od rana morze spokojne. Słabiutki wiatr. Wleczemy się z szybkością dwóch węzłów. Na 
błękitnym niebie gorejąca tarcza słońca, pojedyncze wysokie cirrusy i kilka cumulusików. 
Upał. Dla mnie dzień wolny — tak wynika z rozpisu wacht.

Trochę francuskiego, ale bez entuzjazmu i krótko, a potem już regularne LB na pokładzie. 
W czasie rozmowy z Artkiem, kiedy planujemy przyszłe wakacje na Morzu Śródziemnym, 
tym razem z żonami.

W południe zrzucamy żagiel, skaczemy do wody. Bez tego trudno byłoby wytrzymać. Potem 
błyskawicznie wysychamy, a na skórze zostają układające się festonowato kryształki soli. O 
wypłukaniu się w słodkiej wodzie oczywiście nie ma mowy. Na szczęście nikomu z nas to 
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nie przeszkadza, nikt też nie ma podrażnienia skóry lub czyraków, które w takich sytuacjach 
są możliwe.

Po  kolacji  składającej  się  z  naleśników  i  herbaty  zasypiam.  Na  wachcie  od  północy 
towarzyszą  mi  Jola  i  Andrzej.  Opowiadają  o  swych  wrażeniach  z  rejsu,  mówimy  o 
książkach, o kapitanie Hornblowerze — fikcyjnej postaci, bohaterze całej serii wspaniałych  
książek. Rozmowa nie jest zbyt żywa i po dwóch godzinach moi mili rozmówcy zasypiają na 
ławkach kokpitu, zmorzeni zmęczeniem i winkiem, które wolno sączyliśmy w międzyczasie. 
Zostaję sam, cieszy mnie samotność. Jest przyjemnie, ciepło, powyżej 20°C, za cały ubiór  
służą mi jedynie krótkie spodenki. Mógłbym tak płynąć w nieskończoność i mam wrażenie,  
jakby tak istotnie było. Zostaję jeszcze długo na pokładzie, o czwartej zmienia mnie przy 
sterze Janek. Schodzę pod pokład, nanoszę pozycję i wypełniam dziennik, po czym kładę 
się spać.

Po śniadaniu złożonym z kaszki bananowej na słodko i kromki chleba z szynką zaczynam 
wachtę  kambuzową.  Na  obiad  był  żurek  z  jajkiem  i  kiełbasą,  na  drugie  danie  puree 
grochowe z wieprzowiną, ogórek kiszony i sałatka z czerwonej papryki. Popijamy kompotem 
truskawkowym. Na deser kisiel, podany w porze podwieczorku.

Trochę czytam, m.in. artykuł E. Skalskiego na temat poczynań władz w tzw. drugim etapie 
reformy. Ale nie odbiera mi to dobrego samopoczucia. Mimo panującego upału pracuje mi 
się w kambuzie wyjątkowo dobrze, jestem wyspany i wypoczęty jak nigdy.

Chwilami myślę o domu i M. Chciałbym pojechać na jakiś czas do USA, na jakieś 2-3 lata. 
Coś musimy robić, nie możemy rdzewieć na Śląsku do końca życia. Myślę też o następnym 
dziecku wszystko jedno, czy będzie to syn, czy córka.

Nieraz wpatruję się w ocean, wzrok błądzi po bezkresie horyzontu, a ja uzmysławiam 
sobie  fizyczną  swoją  tu  obecność.  Owszem,  bywałem  tutaj  ze  znanymi  żeglarzami,  w 
czasach  kiedy  jako  nastolatek  rozczytywałem  się  w  podróżniczych  książkach.  Życie 
wyeliminowało ten typ lektury z pola moich zainteresowań. Studia medyczne, praca lekarza 
po  godzinach,  rodzina,  dom i  późniejsze  zaangażowanie  w  Solidarności  i  opozycji  nie 
sprzyjały realizacji chłopięcych marzeń.

Nawet  wtedy  kiedy  powierzchnia  oceanu  wydaje  się  całkowicie  spokojna,  podczas 
całkowitej ciszy w jej głębinach trwa nieustanny ruch cząsteczek, przemieszczanie się mas 
wodnych.  Najczęściej  jednak powierzchnie  oceanu pokryte  są  biegnącymi  do  odległych 
brzegów falami.

Zwykle fale morskie powstają pod wpływem wiatru o zmiennej prędkości. Powierzchnia 
morza czy oceanu jest bardzo czuła na powiewy wiatru. Już przy prędkości 0,25 m/sek. 
podmuch  powietrza  powoduje  charakterystyczne  zmarszczki  przesuwające  się  powoli 
zgodnie z kierunkiem wiatru. Obserwowane fale stwarzają złudzenie biegnięcia jednej fali  
za drugą, poziomego przesuwania się mas wodnych. W rzeczywistości jest to pionowy ruch 
cząsteczek  wody,  o  czym  można  się  przekonać  rzucając  na  powierzchnię  wody  jakiś 
pływający przedmiot. Unosi się on i opada, lecz nie przesuwa w stosunku do dna. Fale 
przechodzą, lecz woda pozostaje w miejscu. Tylko w pobliżu brzegu jest inaczej.

Gdy  siła  wiatru  wzmaga  się,  fale  powiększają  się,  ich  kształty  stają  się  coraz  mniej 
regularne.  Na  grzbietach  fal  tworzy  się  coraz  więcej  białej  piany.  Podczas  sztormu 
wzburzone wody i spienione grzbiety fal pędzą z kierunkiem wiatru, uderzając z ogromną 
siłą w każdą napotkaną przeszkodę. A gdy sztormowy wiatr słabnie pozostawia za sobą 
rozkołysany  ocean,  pokryty  martwą  falą  o  dużej  wysokości.  Takie  martwe  fale  wędrują 
nieraz na znaczne odległości i dochodząc do wybrzeża mogą wyrządzić poważne szkody.  
Znane są przypadki  poważnych zniszczeń w portach zachodniej Francji przez matą falę 
powstałą w sztormach szalejących u wschodnich wybrzeży Ameryki.
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Wielkość fal  zależy od wielkości  morza czy oceanu oraz od prędkości  wiatru.  Pomiar 
wysokości  fal  jest  rudny,  obarczony  na  ogół  subiektywnym  odczuciem  i  optycznym 
złudzeniem. Stąd za przesadzone uważa się obecnie ocenianie przez niektórych marynarzy 
na  30  metrów  fale  obserwowane  na  Pacyfiku.  Prawdopodobnie  największą  z 
zaobserwowanych dotychczas była fala na Atlantyku w lutym 1923 roku, której wysokość 
oceniono na 23 metry. Nie należą do rzadkości, na Atlantyku, fale o wysokości 10-12 m, co 
odpowiada wysokości 4 piętrowego budynku. Na Bałtyku fale bardzo rzadko przekraczają 
wysokość 3 metrów.

Gdy biegnąca od pełnego morza fala zbliża się do brzegu zostaje ona hamowana od dołu. 
W rezultacie czołowe zbocze fali  staje się prawie pionowe, aż wreszcie załamuje się w 
przód. Tworzą się wspaniałe białe grzywacze będące jedną z odmian fali  przybojowej o 
ogromnej energii i  potężnej sile powodującej nieraz wielkie zniszczenia. Oceaniczna fala 
przybojowa u skalistych brzegów przenosi głazy i przedmioty o ciężarze do 100 ton. Siła 
naporu fal przekracza 30 ton na każdy metr kwadratowy skalistego nabrzeża.

Siłą  wiatru  wywołane  są  fale  wiatrowe  i  martwe,  specyficznymi  warunkami 
atmosferycznymi  fale stojące (sejszowe).  Na styku wód o różnych gęstościach powstają 
ponadto  fale  zwane  granicznymi.  Niedawno  oceanografowie  odkryli  fale  wewnętrzne, 
zwane „martwą wodą”.

Jednak  niewątpliwie  do  najniebezpieczniejszych  należą  fale  wywołane  ruchami 
tektonicznymi dna morskiego. Na całym świecie znane są pod japońską nazwą tsunami. 
Źródłem  tsunami  jest  nagłe  zapadnięcie  się  lub  wypiętrzenie  dna  morskiego  co  daje 
początek płaskiej, długiej fali biegnącej z szybkością setek kilometrów na godzinę. Potrafi 
ona  spiętrzyć  wody  na  wysokość  ponad  30  metrów,  przenieść  okręt  wojenny  na  pół 
kilometra w głąb lądu i niemal całkowicie spustoszyć duże miasta. Tragiczne skutki tsunami, 
straszliwego  żywiołu,  wielokrotnie  odczuli  mieszkańcy  wielu  terenów  przybrzeżnych  na 
niemal  wszystkich  kontynentach.  Fale  morskie  sejsmicznego  pochodzenia  zniszczyły  w 
swoim czasie niemal całkowicie Messynę, Maderę, Agadir i Lizbonę.

Nie  wykluczone,  iż  w  dalekich  rejonach  oceanu  powstają  z  nieznanych  nam  dotąd 
powodów krótkotrwałe  potężne fale,  które  są  przyczyną  tajemniczego  znikania  statków. 
Większość specjalistów uważa, że zdecydowana większość tajemniczych zdarzeń w tzw. 
„trójkącie bermudzkim” spowodowana była i jest pewnymi rodzajami fal morskich.

Odpukać w niemalowane drzewo!
   Dzisiaj powierzchnia oceanu przypomina pustynię, prawie bez fal, lekko pomarszczona 
przypomina rybią łuskę, odbija palące promienie słońca, skrząc się miejscami jak brylant. 
Oddech  oceanu  — wypiętrzające  się  bezgłośnie  wzgórza  wody,  idące  znikąd  donikąd, 
świadczące o sile żywiołu. Pod nami pięć kilometrów wody, głębia rozpalająca wyobraźnię.  
Powierzchnia jedynie w ułamku i  tylko dla bystrego oka odsłania tajemnice toni.  Aby je 
odkryć, trzeba patrzeć i słuchać godzinami, nawet latami. Nigdy jednak nie jest to poznanie 
do końca.

Płyniemy szlakiem galeonów, które niegdyś wiozły do Indii Zachodnich konkwistadorów, a 
wracały  wypełnione  złotem,  drogimi  kamieniami,  wonnymi  korzeniami.  Przywieziono  też 
stamtąd  kiłę  —  ale  to  jakby  mimochodem.  Do  dzisiaj  niewiele  zostało  z  bogactwa,  w 
przeciwieństwie do kiły, która rozpanoszyła się po całym świecie, Polski nie wyłączając.

Jesteśmy w połowie drogi, a przed nami bajkowy świat Karaibów. Chciałoby się płynąć 
szybciej,  a  jednocześnie niczego nie  uronić  z  urzekającego piękna atlantyckiej  scenerii. 
Dzisiaj świat ma kształt kręgu składającego się z niebieskiego nieba i szmaragdowej wody.

22 listopada, godz.  1620,  68 dzień rejsu, temperatura 29°C, pozycja w południe 34°02’ i  
16°54’, kompletna cisza — sztil, flauta
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Od wczoraj  wiatr  stopniowo słabł,  wreszcie  zdechł  zupełnie.  Pomiędzy 400 a  800 rano 
przekołysaliśmy  jedynie  jedną  dziesiątą  mili.  Na  śniadanie  przygotowuję  kleik  ryżowy, 
gotowane jajka i kanapki z żółtym serem i kiełbasą. Klaruję kambuz i odpoczywam, sam nie  
wiem po czym.

Włączamy  silnik  i  z  szybkością  4  węzłów  mkniemy  po  lustrzanej  tafli  oceanu.  Kurs 
kompasowy 210°,  południowy.  Płyniemy na spotkanie pasatu.  W ciągu dnia kilkakrotnie 
zatrzymujemy jacht dla zażycia oceanicznej kąpieli. Woda ma 25°C i po kąpieli jakiś czas 
czujemy się raźniej.

Pod pokładem trudno wytrzymać, hałas, spaliny, ciepło buchające od rozgrzanego silnika 
powodują, że w kambuzie temperatura nie opada poniżej 35°C. Pokład zalany tropikalnym 
słońcem.  Żagle  zdjęte.  Nawet  śladu  cienia.  Nie  możemy  się  zdobyć  na  postawienie 
namiotu,  tentu  —jak  mówi  Andrzej.  Godzinami  wpatruję  się  w  wodę.  Jest  niebiesko 
granatowa,  przeźroczysta  na  wiele  metrów  w  głąb.  Dużo  rybiej  ikry  i  galaretowatych 
stworów,  przypominających  nasze  meduzy,  ale  z  długimi  wypustkami.  Daleko  przed 
dziobem uciekają spłoszone ryby,  zostawiając na powierzchni niewielkie kręgi. Krajobraz 
pustynno-księżycowy. Unoszące się pagórki wody o łagodnych, sięgających setek metrów 
zboczach, bez najmniejszej falki. Niebo turkusowe pokryte miejscami nisko zawieszonymi 
cumulusami. I ani tchnienia wiatru, bodaj zefirka — końskie szerokości. Nazwa ta weszła do 
słownika żeglarstwa atlantyckiego od czasu, kiedy Hiszpanie przed wiekami przewozili do 
Indii Zachodnich konie. Biedne zwierzęta narażone na bezwietrzny żar padały masowo. A 
zdarzało się kołysać na martwej fali  całymi tygodniami, wówczas z wycieńczenia i braku 
wody umierali również ludzie.

Jak na razie  mamy,  dobrą  wakacyjną  przygodę,  dużo wolnego czasu,  niezłe  spanie,  
doskonałe żarcie i dobrą atmosferę. Jest dobrze! Odpukać w niemalowane drewno. Ja tam 
mam oczywiście swojego mola, co mnie ćmola... ale o tym sza!

23 listopada, godz.1620, poniedziałek, 69 dzień rejsu, temperatura powietrza o 1200 26°C, 
wody 25°C

   Od południa wczoraj posunęliśmy się jakieś 70 mil na południowy zachód. Słabiuteńki  
zachodni wiatr.  Płyniemy na silniku. Ocean płaski i  bezkresny,  przypomina powierzchnią 
Zalew Zegrzyński w bezwietrzne lipcowe popołudnie. Woda nieskazitelnie lazurowa, bogato 
inkrustowana złotymi promieniami zachodzącego wolno słońca. Wunderbar!

Wczorajszy  wieczór  i  noc  mijają  prawie  spokojnie.  W  nocy  nagle  budzi  mnie  Jaśko 
podekscytowanym  głosem referuje,  że  wokół  jachtu  krąży  jakiś  potwór,  niewidoczny  w 
ciemnościach, ale głośno sapiący i furczący, może to być tylko wieloryb albo jakieś „coś”.  
Kiedy wymawia „Coś” oczy palą mu się niesamowitym blaskiem, a głos zamiera w gardle.  
Wyskakuję na pokład, gdzie zbrojny w bosak krąży po pokładzie pochylony do przodu i 
zapatrzony w ciemność drugi fantasta — Robert. Chwilę nasłuchuję, ale nic nie słyszę i nic 
nie widzę. Ku zdziwieniu moich kolegów sikam spokojnie z burty i znikam w koi. Rano Jaśko 
jest niepocieszony, przysięga, że widział ogromny cień, słyszał dziwne odgłosy, na świadka 
powołuje  Roberta,  który  jendakowoż  delikatnie  dystansuje  się  od  nocnej  przygody.  
„Spotkanie” nocne z potworem zajmuje nas jeszcze do południa, kiedy to Artek tłumaczy 
całe zajście wczorajszym upałem i nadużywaniem napojów wyskokowych. Załamujemy nad 
Jasiem ręce z litości,  pocieszamy go,  gładzimy po rozpalonej  główce i  zapewniamy,  że 
nikomu o tej przygodzie nie piśniemy dla jego dobra nawet słówkiem. Teraz z kolei Jaśko 
kiwa w milczeniu nad nami głową jak prorok, który miał widzenie i wie więcej i widzi głębiej.  
Niech tak zostanie. Amen.

   Ale  wcześniej  jeszcze  miałem  świtówkę.  Zdechlakowaty  wiaterek  telepał  jachtem, 
nieprzyjemnie kiwało. Niebo bezchmurne, wygwieżdżone —jak sztuczne, miliardy gwiazd, 
planet,  znane  i  nieznane  konstelacje.  Nie  przeżywam  już  takich  fascynacji.  Nudne  jak 
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cholera. Do Barbadosu mamy jeszcze ponad 1500 mil. A ja w ciągu wachty przepłynąłem 
niecałe 2 (słownie dwie) mile morskie. Żeby nie zasnąć z nudów robię sobie śniadanie — 
zostawione od wczoraj dwa gotowane jajka, sardynki z puszki, chlebek, cwibak upieczony 
przez ciocię Genię, a wszystko zapijam świeżo zaparzoną herbatką. Pychota, no nie panie 
Arturze? Potem steruję nogami mając pod siedzeniem złożony w wałek żagiel i łowię ryby.  
Tak zaskakuje mnie świt. Wschód słońca jest błyskawiczny, tarcza wyskakuje nad horyzont 
za moimi plecami i natychmiast robi się upalnie.

W ciągu dnia zwyczajowa kąpiel. Pławimy się i baraszkujemy w wodzie przez wiele minut.  
Jest cudownie. Wychodząc z wody poczułem nagle pieczenie w okolicach kolana. Siadam 
spokojnie  w kokpicie,  ale  pieczenie nieznacznie nasila  się.  Oglądam kolano,  na którym 
wykwita z trudem zauważalne niewielkie zaczerwienienie. Po chwili pojawia się ból w pa-
chwinie, drętwieje mi cała noga i jakoś tak słodko robi mi się w ustach. Teraz już ból w  
pachwinie  narasta z minuty na minutę,  zaczerwienienie przeradza się  w typowy wykwit  
alergiczny,  a  noga  staje  się  jak  z  ołowiu.  Z  trudem  dowlekam  się  do  koi,  zażywam 
Diphergan i wapno, przygotowuję Fenicort w strzykawce i instruuję Andrzeja, co ma robić  
na wypadek, gdybym stracił przytomność. Słabnę. Kładę się w koi i albo zasypiam, albo 
mdleję na kilka minut. Kiedy przychodzę do siebie, widzę siedzącego obok Artka, uważnie 
wpatrującego się w moją twarz. Nogę mam porażoną. Ból zelżał, pojawia się tylko w czasie 
ruchu.  Po  dalszych  kilku  minutach  mogę  ruszać  nogą.  Objawy  się  cofają,  po  godzinie 
jestem znów zdrów jak ryba. Tego dnia rezygnuję jednak z kolejnych kąpieli. Zastanawiając  
się  nad  tą  przygodą,  dochodzę  do  wniosku,  że  musiałem  dotknąć  jakiejś  meduzy  z 
parzydełkami lub ślimaka, których całe mnóstwo oblepiło rufę.

Po obiedzie  wreszcie  budujemy namiot.  Jest  taki  upał,  że  nie  można wytrzymać.  Na 
wysoko uniesionym i unieruchomionym bomie grota łączymy dwa duże kliwry,  łącząc na 
pokładzie ich rogi szotowe przewleczone pod relingiem. Prawdziwa rewelacja! prawie cały 
pokład od grotmasztu po kokpit tonie w cieniu.

Nadal płyniemy na silniku. Wiatru nawet na lekarstwo. Po chwili pod namiotem czuje się  
przyjemny przewiew, to „własny” wiatr jachtu wzbudzony szybkością, którą nadaje mu silnik.

Niepokoję się o zapasy wody, której szybko ubywa — mimo narzuconych rygorów. Znowu 
muszę  podkreślić,  jak  znakomitym  pomysłem okazało  się  dokupienie  „prywatnej”  wody. 
Jakżeż ułatwia to życie!

24 listopada, godz. 1200, wtorek, 70 dzień rejsu, pozycja 35°40’ i 15° 12’, temperatura 26°C

Z trudem wystałem i wysiedziałem na samotnej wachcie od 20°° do północy. Spałem też 
później wspaniale. Śniłem długi sen, w którym grałem bohatera — trygamisty. Wystarczy!

   Jeszcze o wczoraj. Po fatalnej kolacji: śledź po gdańsku podany we wspólnej misce z 
wetkniętymi do środka sześcioma łyżkami i jedną kromką chleba, szybko myję zęby i marzę 
o  jakimś  alkoholu  (na  szczęście,  mam  butelkę  whisky).  Płuczę  wódką  usta  i  gardło, 
zagryzając  figami.  Nadal  jest  upalnie  i  bezwietrznie.  Płyniemy  na  silniku.  O  północy 
odstawiamy silnik, stawiamy „gienię” i grota i do 800 rano przepływamy niecałe 20 mil.

Rano  odwiedzają  nas  delfiny,  równie  leniwe  jak  jacht.  Po  śniadaniu  na  horyzoncie 
zauważamy maleńki  trójkąt  żagla.  Błyskawicznie  odpalamy silnik  i  doganiamy szwedzki 
jachcik „Sirius”. Załogę stanowi para młodych ludzi. On pięknie zbudowany, ubrany tylko w 
szelki bezpieczeństwa, i ona ubrana tylko w krótką koszulkę. Witamy się serdecznie —jak 
starzy  znajomi,  porównujemy  pozycje,  wymieniamy  informacje  meteorologiczne,  potem 
grzecznościowa  gadka-szmatka.  W  odpowiedzi  na  pytanie,  gdzie  jest  pasat,  Szwed 
wybucha śmiechem. Szybko odpływamy, za szybko — bo zaraz potem Szwedka zaczęła 
się kręcić po pokładzie, a my wyrywamy sobie z rąk jedyną lornetkę.
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Artek ma kolejny napad sceptycyzmu,  zapewnia nas,  że jak nie  przestaniemy się tak 
obżerać, to zabraknie jedzenia jeszcze przed Barbadosem. Mało kto się tym przejmuje, nie 
pierwsza to tego typu uwaga naszego ochmistrza. Choć mam na niego sposób. Po każdej 
inwentaryzacji żywności twarz Artka na krótko pogodnieje. Moim bowiem zdaniem, mamy 
tego jadła grubo ponad miarę. Ale moje zapewnienia nie przekonują Artura. Już go znam.

25listopada,  godz.  1315,  71 dzień  rejsu,  pozycja  36°55’  i  14°38’,  temperatura  powietrza  
30°C, wody 26°C

Wczorajsze popołudnie spokojne. Przygoda z rybą — przez kilka godzin wokół  jachtu 
kręci  się  wspaniały  tropikalny  okaz.  Jest  niewielka,  ma  około  40  centymetrów, 
fioletoworóżowa.  To  drapieżca.  Ukryta  pod  kadłubem  jachtu  błyskawicznie  atakuje 
wszystko, co wyskakuje z wody spłoszone jachtem, głównie zresztą latające ryby. Startuje 
błyskawicznie, jest zwinna, szybka, kolorowa. Nie daje się nabrać na żadną z postawionych 
przynęt. Po godzinie prób zniechęcony oddaję się obserwacji jej poczynań. I z każdą chwilą 
nabieram  dla  niej  podziwu.  Znakomicie  urozmaica  nam monotonny  rytm  ostatnich  dni.  
Wieczorem silnik zaczyna nagle zwalniać obroty. Szybko go wyłączamy: Jasiu do tablicy! 
Rozleciała się przekładnia. Znowu wyciąganie silnika. Przez noc płyniemy na żaglach, do 
rana mamy zaliczone niecałe dwie mile. Odzywają się pierwsze głosy, że tak — to nigdy nie  
dopłyniemy. Niemal wszyscy tej nocy śpimy na pokładzie. Temperatura nie spadła poniżej  
24°C.  Przed  południem  zakładanie  silnika,  tym  razem  nie  było  to  tak  uciążliwe,  a  my 
przecież staliśmy się w tej materii rutyniarzami. W południe silnik chodzi jak zegarek. Idę 
uścisnąć usmarowaną dłoń Jaśka. Bez komentarza. Pełny sukces metody breszki i młotka.

Tego dnia wielokrotnie zaliczamy oceaniczną kąpiel.  Potem dowcipy,  zabawy,  żarty — 
pod zwrotnikiem. Tylko chwilami i na krótko, jak echo wraca jeszcze sprawa Las Palmas.

Wieczorem  wszyscy  kontemplujemy  malowniczy  zachód  słońca  i  słuchamy  polskiej 
audycji Radio France Internationale. Od rana upał. Wiaterek z WN o sile najwyżej 1°B.

26 listopada, godz. 1825, czwartek, 72 dzień rejsu, temperatura powietrza 27°C, wody 26°C,  
pozycja 37°00’ i 13°20r

Nadal  bezwietrznie.  Upał.  W związku z pracą silnika  — pod pokładem piekło.  Nawet  
chwilowe zejście do kambuza wywołuje zlewne poty. Całe życie towarzyskie przeniosło się 
już od kilku dni na pokład. Wyczerpaliśmy ponad połowę zapasu wody. To, co zostało, musi  
nam wystarczyć do najbliższego portu — a do Bridgetown mamy około 1300 mil. Niedługo 
wyczerpie się paliwo do silnika. Jeżeli nie...? U części osób pojawiły się wyraźne objawy 
niepokoju,  pierwsze  symptomy  zdenerwowania:  znużenie  upałami,  niepewność  jutra, 
monotonia  dni.  W  perspektywie  pozostało  nam  niewiele  czasu  na  zwiedzanie  Wysp 
Karaibskich. Sytuację pogarsza konflikt pomiędzy Andrzejem i Ryśkiem. Coś tam między 
panami kapitanami jest nie tak, bo i Rysiek prawie przestał odzywać się do Andrzeja.

Pozornie  wszystko  jest  O.  K.,  ale  a  to  Artek,  a  to  Jaśko  zaczynają  narzekać  na 
„pieprzoną” pogodę, część z nas drażnią bezradnie telepiące żagle. Czasem ktoś znika na 
dziobie siadając odwrócony plecami do reszty i godzinami samotnie wpatruje się w horyzont 
lub wodę. Szanujemy zazwyczaj te chwile. Nie narzuca się nikt z własnym towarzystwem. 
Andrzej, mimo wysiłków, systematycznie traci sympatię niemal u wszystkich. Narzekają na 
niego: że nerwowy, głupio gada, a że mały, a że chudy... itp., każdy pretekst jest dobry do  
zamanifestowania zastrzeżeń. Andrzej wie o ostatnich  poczynaniach  Ryśka,  ale 
wyczuwając  ogólnie  nieprzychylną  sobie  atmosferę,  chce uniknąć  awantury  z  Ryśkiem, 
uniknąć zajęcia oficjalnego stanowiska. Dzisiaj rozmawiali o tym ze mną i Andrzej, i Artur.  
Komplikuje sprawę trochę nienormalne zachowanie „prawdziwego żeglarza”, który wyraźnie 
zaciął się w sobie. Z Artkiem mamy jednakowe zdanie — postępowanie Ryśka uważamy za 
niewłaściwe, mało: skandaliczne! Sytuacja jest trudna.
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Prawie cały dzień zajmuje mi przygotowanie ostatecznej wersji gazetki pokładowej, której  
jedyny egzemplarz napisany ręcznie puszczam w obieg. Niestety,  z powodu trudności z 
odczytaniem mnie do przeczytania sfingowanego wywiadu zmuszają mnie koledzy. Wywiad 
jest  formą  brania  rewanżu  na  Ryśku,  ukazuje  niepokoje  i  rejestruje  niektóre  sceny  i 
sytuacje. Czytam gazetkę po kolacji, w kompletnej ciszy i ze świadomością narastającego 
napięcia.  Pod  sam  koniec  — Jaśko  — niestety  —  nie  wytrzymuje  i  z  miną  odkrywcy 
wykrzykuje:  przecież  to  o  Ryśku!  Na  co  —  ku  memu  miłemu  zaskoczeniu  —  Rysiek 
odpowiada:  —  „A  co,  dopiero  teraz  się  zorientowałeś?”...  i  najspokojniej  w  świecie 
wysłuchuje wywiadu do końca. Muszę się przyznać, że od tego momentu liczę na resztki  
jego poczucia humoru — w przeciwnym bowiem razie jestem u niego przegrany z kretesem.

Kolejnymi  atrakcjami  wieczoru  stają  się  zachód  słońca  i  białe  hiszpańskie  wino, 
zafundowane  przez  Jolę  i  Andrzeja.  Wreszcie  — już  po  zmroku  — Rysiek  z  Jaśkiem 
uruchamiają radio.  Słyszalność pomiędzy poszczególnymi statkami handlowymi  i  Gdynią 
wspaniała. Nasze próby nawiązania kontaktu z Gdynią-Radio bezskuteczne.

27 listopada, godz. 1030, sobota, 74 dzień rejsu, Atlantyk, temperatura 26°C

Słonecznie, wysoko na błękitnym niebie rozwleczone delikatne strzępki chmur. Wreszcie 
płyniemy tylko na żaglach. Wieje łagodny, ale stały wiatr z NE dając nam szybkość około 4  
węzłów.  Ocean  —  niewielka  wiatrowa  fala  nakłada  się  na  jego  oddech.  Spokojne, 
przyjemne pływanie na wydętych wiatrem bliźniakach. Niewielkie boczne stale kołysanie 
działa  usypiająco.  W  nocy  o  2200 termometr,  który  mam  nad  koją  wskazywał  31°C. 
Zabieram bety i  wynoszę się na pokład. Instaluję się na dziobie i  słodko śpię wciśnięty  
pomiędzy  biegnącym  środkiem  pokładu  handrelingiem  i  spinakerbomem.  Jeszcze  nim 
zasnę, przez chwilę rozkoszuję się świeżym powietrzem i kojącym szumem fali. W środku 
nocy budzi  mnie Jasiu.  Wkoło jachtu aż kipi  — baraszkują delfiny.  Nieznacznie unoszę 
głowę, w odległości niespełna dwóch metrów delfin. Przez chwilę patrzymy sobie w oczy, 
potem  plaśnięcie  ogonem  i  w  tym  samym  miejscu  pojawia  się  następny.  I  tak  przez 
kilkadziesiąt minut. Potem delfiny znużone ślamazarnym tempem jachtu nagle znikają.

Do  rana  śpię  gorzej,  budzony  głośnym  łopotaniem  żagla  w  coraz  silniejszych 
podmuchach  wiatru.  Kiedy budzę  się  rano,  płyniemy już  równo,  pchani  stałym,  niezbyt  
mocnym wiatrem. Jest  świt.  Po wschodniej  stronie nieboskłonu cała paleta pastelowych 
kolorów  z  czerwoną  kulą  w  środku.  Przypominają  mi  się  obrazki  Bronisława  Vopalki  
zdobiące ściany naszego mieszkania. Przepyszna pastel jak w kalejdoskopie zmieniająca 
stopniowo odcień i kolory w miarę wędrówki słońca w górę. Złoto, czerwień, pomarańcz,  
popiel i bezkres błękitu.

Na  śniadanie:  królująca  od pewnego  czasu  kaszka  ryżowa  błyskawiczna  na mleku z 
dżemem i cukrem. Przygotowanie posiłku w tych warunkach to fraszka.

Czuję  się  dobrze.  Niemniej  od  wczoraj  całe  czoło  mam  pokryte  licznymi  ropnymi 
pryszczami, które powodują nieprzyjemne uczucie napinania skóry w tej okolicy, towarzyszy 
temu  niewielki  świąd.  Objaw  uczulenia  lub  nagłe  załamanie  sił  odpornościowych 
organizmu? Przemywam całą twarz słodką wodą,  a czoło dodatkowo smaruję maścią z 
antybiotykiem. W ciągu dnia robię kilka zdjęć z pokładu i w czasie kąpieli.  W związku z 
wczorajszą gazetką — długo cisza. Potem, jakby mimochodem, Andrzej delikatnie mnie 
karci. Uważa, że w pierwszym numerze powinien był się ukazać jako pierwszy wywiad z 
Jolą — bo dla Ryśka może to być za mocne. Biedak, nie wie, co zawiera wywiad z Jolą i kto 
tu może czegoś nie wytrzymać!? Ale wywiad z Jolą ukaże się w numerze świątecznym 
„DAR NEWS”.

Druga uwaga pochodziła od Artka. Ten z kolei wystąpił z pretensją, że gazetka tylko w 
dalece niesatysfakcjonującym  go stopniu, dotyczyła osoby pana ochmistrza. Obiecałem 
mu, że następny numer będzie pod tym względem znacznie dlań korzystniejszy.
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Artek, który z nadmiernego odpoczynku nabawił  się niegroźnych odleżyn — zalegając 
całymi  dniami  w  koi  —  otrzymał  przydomek  „KOJOT”.  Jasiu  zaś  —  doszedł  do  mało 
zaszczytnego przezwiska JASIA BENGALA (dalekie skojarzenie z ogniami bengalskimi). 
Tak  więc  Jaśko,  niewątpliwie  postać  numer  jeden,  ma  już  kilka  przydomków:  „Johny 
Katermacha”,  „Jaśko  Keczuch”  i  teraz  — „Jaśko Bengal”.  W zależności  od  skojarzenia 
zwracamy się do niego zawsze per... odpowiedni przydomek.

Jest teraz przedpołudnie.  Siedzę pod namiotem, w miłym przewiewie.  Prawie dobrze. 
Tęsknię za M. Takie pływanie bardzo by jej odpowiadało! Wachtę ma Artur. Ekscytuje się  
szybkością 4 węzłów uzyskiwaną na samych żaglach. Straciliśmy zaufanie do logu, który 
wyraźnie  zaniża  szybkość.  Stale  sprawdzamy  szybkość  przez  wyrzucanie  z  dziobu 
utrzymujących  się  na powierzchni  przedmiotów.  Idealne do tego celu są puste puszki  i 
otwarte  butelki.  W naszych  warunkach  do  takiego  pomiaru  trzeba dwóch  osób -  jedna 
wyrzuca do przodu i w bok butelkę oraz sygnalizuje, kiedy dziób jachtu mijają, druga zaś 
siedząca  na  rufie  ze  stoperem  w  ręku  mierzy  czas  minięcia  przez  rufę  wyrzuconego 
przedmiotu.  Znając  długość  jachtu  i  czas  łatwo  obliczyć  szybkość:  dzieląc  podwójną 
długość przez czas otrzymujemy szybkość w węzłach. Na zlecenie i prośby Artka w czasie 
jego wachty kilkakrotnie powtarzamy tę operację. Po każdym pomiarze Artek promienieje 
radością.

29 listopada, godz. I I 0 0 ,  niedziela, 75 dzień rejsu, temperatura 27° C

Niedziela. Rocznica Powstania Listopadowego, w PRL referendum. Po śniadaniu czytam 
wiersze Ryszarda Krynickiego i  cieszę się,  że jestem z daleka od tego wszystkiego, na 
wakacjach. Słonecznie i wietrznie. Siła wiatru 3°B nadaje nam szybkość prawie 5 węzłów. 
Płyniemy we właściwym kierunku („Grunt to, by kierunek był właściwy”) mając wiatr z NE.  
Na sztagach bliźniaki.  Na niebie miejscami podwójna warstwa chmur — nisko waciaste 
cumulusy i wysoko ponad nimi strzępki cirrusów.

Śniadanie  przygotowuje  Rysiek.  Zły  jak  osa  — nic  mu nie  wychodzi.  To  udziela  się 
ogółowi. Awantura wisi w powietrzu. Jej ofiarą pada początkowo Andrzej, który żąda dla 
wszystkich porządnej herbaty,  a nie takich sików, jakie zaserwował nam jakoby złośliwie 
kuk. Kiedy wydaje się, że już po wszystkim i siedzimy z świeżą herbatką w kokpicie, Rysiek 
zmywając  naczynia  zaczyna  mi  w  ordynarny  i  napastliwy  sposób  zarzucać  urojone 
przewinienia. Podekscytowany jeszcze nie przebrzmiałą awanturą i znając zwyczaje Ryśka 
odreagowywania na mnie, tym razem — miast pokornie i spokojnie przyjąć oskarżenia — 
dałem się ponieść nerwom i w odpowiedzi „objechałem” go jak burą sukę — skończyło się 
na  obustronnej  groźbie  obicia  sobie  mordy.  Rysiek  jeszcze  długo  się  trzęsie  i  zgrzyta 
zębami. Już po chwili żal mi go. Wszak wiem, ile zachodu kosztował go ten rejs, wiem też,  
że już wcześniej załamał się psychicznie, że niedomaga również fizycznie i że dzisiaj ma 
tzw. zły dzień. Trudno, próżne żale! Mam nadzieję, że wreszcie się odczepi. A byłby ku 
temu święty  czas.  Potem dla  uspokojenia  Artka  i  gwoli  zajęcia  się  czymś,  jakąś pracą 
fizyczną,  robimy  inwentaryzację  żywności.  Mobilizujemy  się  obaj  do  ułożenia  w  miarę 
szczegółowego menu do końca rejsu. W planach musimy uwzględnić Święta. Jak zwykle,  
Artur zamartwia się,  że zaczyna brakować niektórych produktów. Przekonuję go, że tak 
musi być z upływem czasu i zbliżającym się terminem zakończenia rejsu. Tym bardziej, że 
rejs wydłuża się o dwa tygodnie ponad pierwotny plan. Po inwentaryzacji okazuje się, że 
potraw mięsnych i półproduktów mamy dużo, kończą się niestety: makaron, ryż i ziemniaki. 
Punkt dla Artura.

Od  kilku  dni  jemy  znacznie  mniej  i  mniej  kalorycznie.  Przychodzi  to  naturalnie. 
Popularnością  cieszą  się  potrawy  lekkostrawne,  soki  i  kompoty.  Mamy kłopot  z  wodą. 
Zakwitła w zbiornikach glonami i pleśnią. Musimy używać filtra sporządzonego z gazy, gdyż 
specjalny filtr z aktywnym węglem kupiony na taką okoliczność w Gdyni już na początku 
rejsu został zanieczyszczony ropą. Ropa jest wszechobecna w pokarmach, w naczyniach, 
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herbacie, jej zapach — czasem lekki, czasem nie do zniesienia — unosi się w rozgrzanym 
powietrzu, nasiąkają nim ubrania.

30  listopada,  godz.  1540,  poniedziałek,  76  dzień  rejsu  (21  dzień  od  wypłynięcia  z  Las  
Palmas), pozycja: 44° 47’ i 12°32’, temperatura powietrza 29°C

Jeszcze o wczorajszym dniu. Kontynuujemy naukę astronawigacji. Gorliwym — czasem 
aż do znudzenia — nauczycielem jest Andrzej. Książki, zeszyty, notatki, tabele i tablice z  
kolumnami  cyfr.  Teoria  i  nauka  praktyczna.  Łowimy  słońce  w  okularze,  „topimy  je  w 
oceanie”, mierzymy kąty, cyfry podstawiamy do wzorów i ciągle popełniamy błędy, trudno 
się połapać i tak łatwo o pomyłkę.

Płyniemy, zda się, bez końca. Od czasu, gdy opuściliśmy Las Palmas, czyli  od trzech 
tygodni, nic się wokół nie zmienia, stale ta sama woda, słońce na niebie, towarzystwo, te  
same  zajęcia  i  miejsce  akcji  —jacht  —  w  praktyce  kilkanaście  metrów  powierzchni. 
Chwilami wydaje się, że nigdy nie przeprawimy się przez Atlantyk. Dziób jachtu jest coraz 
częściej  okupowany  przez  osobę  mającą  akurat  chandrę.  Na  całe  godziny  zapada 
milczenie, wszyscy znamy swoje miejsca „w szeregu”, dość dobrze wiemy już, czego się 
można po każdym spodziewać. Potrafimy przewidzieć swoje reakcje, odpowiedzi, więc „co 
tu gadać, Panie, po próżnicy”. W tych warunkach trudno nawet ukrywać myśli.

Coraz  większym  powodzeniem  cieszy  się  alkohol.  Nawet  odrobina  wyzwala  zaraz 
pogodniejszy  nastrój,  ożywia  towarzystwo.  Dlatego  od  rana  namawiamy  Andrzeja  na 
urządzenie imienin. Długo tłumaczy się, że ma innego patrona i że on solenizant majowy.  
Ulega w momencie, kiedy życzenia imieninowe zaczyna składać mu Jola, my też wiemy, że 
ulegnie.  Po  kolacji  odrobina  alkoholu  rozmajonego  sokiem i  wodą  postawionego  przez 
naszego solenizanta spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem. Już po chwili zaczynają się 
żarty, dowcipy i śpiewy. Dwie godziny zabawy.

Robert spędzający mimo upału całe godziny nad mapą komunikuje nam, że do Barbados 
pozostało nam tylko 830 mil. Wiadomość wywołuje śmiech, bo w tych warunkach, w tym 
nastroju, jakikolwiek ląd, odległość — to jakby inny wymiar, zupełnie nierealny.

Kiedy tak siedzimy w kokpicie, nagle w twarz Andrzeja uderza latająca ryba i — odbita  
rykoszetem — spada na kolana Artkowi,  który wcześniej proponował nam na przekąskę 
rybki z puszki. Teraz Artek przez chwilę trzyma rybę w ręce i po namyśle wyrzuca za burtę  
ze słowami — nie chcecie rybek, to nie! Pokładamy się ze śmiechu.

W nocy znowu odwiedza nas stado dużych delfinów. Wydają wyraźnie słyszalne świsty i 
fukają. Identyfikujemy je jako „coś”, co mało nie porwało Jaśka. Dzisiaj Jaśko skłonny jest  
się  już z  nami  zgodzić,  sugeruje tylko,  że „może były  to  wtedy duże delfiny”.  Niedługo 
zaczynam wachtę. Z Ryśkiem nadal się boczymy. Rano uczyłem się hiszpańskiego — dni 
tygodnia, miesiąca i przymiotniki.

Wieczorem szykujemy się na uroczystości związane z 13 rocznicą ślubu Artka. Mimo tak 
smutnej  okazji  wszyscy  deklarujemy się  jako  nieprzesądni  i  zgłaszamy chęć  udziału  w 
obchodach. Artek — widząc powszechny entuzjazm — obiecuje zaglądnąć do piwniczki.

1 grudnia, godz. 1300, wtorek, 77 dzień rejsu, temperatura 27°C

Wczorajszy jubileusz udany. Świętowaliśmy krótko, lecz przyjemnie. Po 20°° jestem już w 
śpiworze.  Po  długim,  spokojnym  śnie  budzę  się  wypoczęty  i  w  dobrym  humorze.  Po 
śniadaniu  siadam za  sterem.  Pierwszy  od  wielu  dni  pochmurny  poranek.  Nawet  pada, 
niestety krótko.

Atmosfera na jachcie generalnie dobra. Jola dużo czyta, uczy się hiszpańskiego, często 
podsypia. Andrzej wyraźnie dysforyczny: z nieuzasadnionej euforii popada w coraz dłuższe 
chwile  apatii;  ten  brak  stałości  nastroju  bywa  denerwujący.  Rysiek  milczący,  często 
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zapatrzony w dal, lakoniczny malkontent, sprawia wrażenie jakby wszystkiego — rejsu i nas 
—miał powyżej uszu. Odgraża się, że po zakończeniu rejsu zniszczy Andrzeja, w wolnych 
chwilach  odpisuje  jakieś  dane  z  dziennika  pokładowego.  Budzi  już  powszechne 
współczucie.

Jaśko z Artkiem prowadzą stałe karciane boje. Grają w zechcyka. Proste zasady i krótkie 
partie pozwalają wielokrotnie w ciągu dnia rozgrywać mini turnieje. Obaj urozmaicają grę 
komentarzami  dotyczącymi  sytuacji  domowej,  wnioskując  na  podstawie  wygranej  lub 
przegranej  o  niewierności  lub wierności  współmałżonki.  Jak zwykle  w przypadku Jaśka,  
sytuacja się komplikuje, bo tych kobiet u niego... Artek jednak najlepiej z nas rozszyfrował  
sytuację matrymonialną Jaśka i dość swobodnie — w przypadku przegranej — roztacza 
wizje licznych zdrad popełnianych przez harem naszego Casanowy. Rzecz jasna — dla nas 
— obserwatorów i słuchaczy — najciekawsze są opisy szczegółów: w tym zaś wyobraźnia  
Artka pracuje na pełnych obrotach. Zresztą Artkowi, który jest dobrym graczem, zdarza się 
wygrać i wtedy Jaśko bierze odwet. W tych momentach Jola, sądząc po minie, zazdrości  
Kasi atrakcyjności i przeżyć gdzieś w dalekim Przemyślu, kiedy my tu musimy męczyć się 
na  Atlantyku  w  upale.  Na  dodatek  obaj  niezbyt  umiejętnie  oszukują  podczas  gry,  co 
powoduje często przerywanie rozgrywek i chwilowe boczenie się, gdy któryś oznajmia, że 
nie  gra  więcej  z  „tym  oszustem”.  Ale  już  w  następnej  sekundzie  słychać:  „Jaśko, 
sprawdzimy, co tam w domu słychać?”. 1 tak na zmianę od kilku dni baraszkują przemyskie  
niedźwiadki.

Dodam tylko z kronikarskiego obowiązku, że gry próbował każdy z nas. Na szczęście, 
udało  mi  się  przegrać  i  to  ja  brałem  rewanż  na  przeciwniku,  który  wykazał  większe 
umiejętności. Po tyradach Artka niewiele już mogłem dodać. Toteż Jasiu nie dowiedział się 
niczego nowego o tym, co u niego w domu słychać i jak prowadzą się jego baby (Bo te 
baby, panie to są...). 

W chwilach poprawy nastroju  Andrzej często śpiewa taką piosenkę:

Tajoj mnie nazywają, gdziekolwiek zjawię się,
Uśmiech na ustach mają, wesoło bawię się.
Lecz ja się nie przejmuję, bo jestem wielki zuch,
Bo przecież prezentuję kochane miasto Lwów.

Refren:

Warszawa, Wilno, Łuck, Katowice, Poznań, Puck,
Gdziekolwiek zjawię się, wszędzie witają mnie,
Tajoj, ta Józka, ta dawaj pyska, ta co tu robisz,
Zaraz mów, ta jesteś mi znajomy z bliska,
Ta z twojej gęby widać Lwów.
Ta, jak tam Gródek, ta, jak Kliparów,
Czy pod ratuszem stoją lwy.

I śpiewają, ... Józku, Józku, tak jak ty.

Raz do Gdyni się wybrałem, by zwiedzić polski port,
Marynarzy tam poznałem, każdy minę miał jak lord.
Raz idę przez ulicę, wtem auto z całych sił
Uderzyło mnie gdzieś w plecy. A jam pod autem był.
Policja! Ludzie w krzyk, ja leżę jak ten byk,
A szofer wrzeszczy z całych sił

Refren:
Tajoj, ta Józku, ta dawaj pyska, ta, co tu robisz
...
2 grudnia, godz. 1800, środa, 78 dzień rejsu,
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23 doba na Atlantyku po opuszczeniu Wysp Kanaryjskich, pozycja: 48°30’ i 12°30’, 
temperatura 30°C

O spaniu pod pokładem nie było mowy z powodu panującego tam upału. Na pokładzie 
spałem źle; na małej fali i przy niewielkiej szybkości - okropnie kołysało.

Świt  obserwowany  z  pokładu  wspaniały  w  swej  atlantycko-pastelowej  krasie.  Dzień 
jednak stał się pochmurny i do południa słońce z trudem i tylko chwilami przebijało się przez  
gruby wojłok chmur. Potem grzało...!

Jestem  bez  humoru.  Mam  chandrę.  Wpatruję  się  tępo  w  oliwkowo-  -ołowiane  wody 
oceanu. Jak nieznośne echo wraca sprawa z Las Palmas. Niezbyt różowo widzę naszą z M. 
przyszłość w kraju. Na emigracji również nie widzę dla siebie miejsca. Koledzy taktownie 
pozwalają mi się smucić na dziobie. Potrzebuję trochę samotności. Muszę pewne sprawy 
przemyśleć.  Nie  bardzo  mogę  się  skoncentrować  na  nauce  języków.  Przez  jakiś  czas 
czytam książkę o Flocie Pińskiej i walkach generała Kleeberga. Ale tak naprawdę, to żyję  
dzisiaj od posiłku do posiłku.

Po kolacji  wiatr  się  wzmaga.  Przyspieszamy do 7  węzłów.  Wszystkim poprawiają  się 
nastroje, panuje ogólne ożywienie. Mam nadzieję, że to pasat. Czekamy na niego od z górą  
trzech tygodni!

Pojawiła  się  nowa dolegliwość.  Po kąpieli  w oceanie zwykle  nie  ściągam kąpielówek. 
Odparzyłem  sobie  nad  guzami  kulszowymi  skórę  na  skutek  tarcia  o  chybotliwy  gorący 
pokład.  Niby  nic,  ale  dolegliwość  przykra,  zmusza  mnie  do  unikania  pozycji  siedzącej. 
Spryskuję obolałe, pozbawione naskórka i piekące miejsca Panthenolem. Po syfkach, które 
obsypały  mi  twarz,  teraz  takie  mecyje.  Obsyfiło  nas  wszystkich.  Na  ciele  mamy  setki 
niewielkich ropni i wyprysków. Jola, Artek i Jaśko przecierają skórę spirytusem salicylowym,  
lecz z niewielkim skutkiem. Myślę, że jest to reakcja na sól, drażniącą nam skórę od kilku 
tygodni,  przyczyną może być też woda z dnia na dzień coraz gorsza. Obserwuję, że te  
ropne krosty „najlepiej idą” na przemywanie Chlorhexidiną i smarowanie Panthenolem. Ten 
ostatni cieszy się zresztą największym wzięciem jako panaceum na wszystko.

Na pojutrze uzgodniłem z Andrzejem, że będę mógł przesiedzieć za sterem całą dobę. 
Już się cieszę na taką próbę. Myślę ciepło o domu i o teściach. Wczoraj i dzisiaj nachodziły  
mnie  okropne  myśli  w  związku  z  chorobą  ojca  i  tfu!  — obawiałem się  najgorszego  w 
rodzinie, ale szybko je odpędzałem. Mam nadzieję, że M. jest w formie i jakoś sobie radzi z  
kłopotami dnia codziennego. Żeby tylko samochód, ten grat — był sprawny!

3 grudnia, godz. 1200, czwartek, 79 dzień rejsu, pozycja: 49°20’i 12°30’

Wachta w kambuzie. Tradycyjnie gotuję żurek. Poprzednie były różne, ale dzisiejszy jest 
pyszny. Właśnie stygnie! Zależy mi, by obiad był dobry, gdyż poprzedni nie był specjalnie  
udany. Nie wiem dlaczego — ale chciałbym mieć opinię sprawnego kuka.

To, co nas pcha na Zachód, to pasat. Teraz wiem na pewno. Od dwóch dni wieje ze 
wschodu z siłą 3-4°B. Płyniemy kołysząc się miarowo i wolno góra — dół i lewo — prawo,  
nigdy tak jeszcze nie płynąłem, to nowe doznanie. „DAR” jest jakby do tego stworzony. 
Szybkość, szum wiatru i wody działają kojąco. Jak zwykle przed kambuzem, od północy do 
400 miałem wachtę. Było ciepło — 24°C. Granatowe niebo z wałem chmur na horyzoncie, 
rozjaśnionych  światłem  księżyca  i  rozświetlanych  licznymi  wewnątrzchmurowymi 
rozładowaniami.  Niezwykle  oryginalny  widok.  Chwilami  niebo  przesłoni  ciemna chmura, 
spadnie  kilka  kropli  deszczu,  co  raczej  urozmaica,  niż  utrudnia  żeglugę.  Płyniemy  w 
podmuchach ciepłego pasatu szlakiem wyznaczonym srebrzystą poświatą. Z żalem po kilku 
godzinach oddaję ster zmiennikowi.
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Jesteśmy wszyscy wspaniale opaleni. Artek spiekł nawet nos i czoło. Chroni te miejsca 
od  kilku  dni  przyklejając  papier  lub  smarując  białym  kremem  czy  Panthenolem.  Nadal  
dokuczają pryszcze, a mnie odleżynki.

Przed południem zwyczajowa kąpiel  w oceanie.  Nurkujemy pod jachtem w płetwach i 
masce,  wyczyniamy różne harce na zabezpieczających nas linach. Ale zabawą nr 1 — 
przebojem, stało się ściąganie majtek każdemu, kio wychodzi, a raczej usiłuje wyjść z wody. 
Jedynym miejscem, którędy można się wydostać na pokład jest rufa, gdzie zamocowanych 
jest kilka wystających szczebli. I tu czyhamy na znudzonych kąpielą. Czasem przez długie 
minuty wisimy na linie blokując się wzajemnie z wyjściem. Nikt nie chce świecić gołą dupą 
ku uciesze pozostałych,  ale  codziennie ktoś jest  ofiarą.  Reszta wtedy zaśmiewa się  do 
rozpuku, owacjami nagradzając udaną akcję. Nie jest to zabawa wyszukana, ale świetnie 
relaksująca i łagodzi drobne nieporozumienia.

Z Ryśkiem nie rozmawiam. Nie reaguje na moje próby pojednania, ale zaprzestał uwag 
pod moim adresem. Przyznaję jednak, że sytuacja jest głupia i niezręczna, zwłaszcza, kiedy 
zostajemy sam na sam. Nie zdarza się to — na szczęście — zbyt często.

4  grudnia,  godz.  1I 3 0 ,  piątek,  80  dzień  rejsu,  25  dzień  na  Atlantyku,  słonecznie,  
temperatura 26°C, pozycja 55°30’ i 12°30’

Wszystkiego  najlepszego  znajome  Basie!  Za  wasze  zdrowie  pijemy  po  szklaneczce 
hiszpańskiego Yago. Naszym najbliższym celem jest Barbados. Wiatr tężeje, ma już siłę 
dobrej  czwórki,  dzięki  temu  leżę  na  dziobie  w  pełnym  słońcu,  nie  czuję  prawie  50-
stopniowego upału.

Z obliczeń wynika, że przepłynęliśmy już ponad 6000 mil morskich. Szmat drogi! Kolejny 
raz cofamy wskazówki zegarków o godzinę. Oddamy to potem w czasie kilkugodzinnego 
lotu z Hawany do Pragi. Krajobraz bezbłędnie landszaftowy — niebieskie chmurki, brakuje 
tylko  aniołków,  a niczym by się  to  nie  różniło  od  pseudobarokowych  malowideł  w pro-
wincjonalnych kościołach.

5 grudnia, godz. 1500, sobota, 81 dzień rejsu, pozycja 56°02’ i 12°54’, deszczowo

Powoli ziszcza się nasze marzenie: zbliżamy się do Wysp Karaibskich ! Powinniśmy bez 
problemów wycelować w Barbados. Przewidujemy tam krótki pobyt. Mamy o tamtejszych 
warunkach  nie  najlepsze  informacje.  Jak  będziemy  mieć  pecha,  możemy  za  postój  w 
marinie  zapłacić  kilkaset  dolarów  i  zostać  przymusowo  członkiem  tamtejszego  klubu 
żeglarskiego. W razie odmowy tubylcy podobno potrafią być bardzo nieprzyjemni.  Takie 
wiadomości mamy od żeglarzy spotkanych w Las Palmas.

Dłuższy pobyt planujemy na Martynice. A do Kuby pozostało nam jeszcze przeszło 2000 
mil. Już wiem, że nie uda nam się tu wszystkiego zobaczyć, życia by zabrakło. A my stale  
się  spieszymy.  Monotonia  nadweręża  nerwy,  drobiazgi  urastają  do  rangi  dużych 
problemów,  angażują  emocje,  psują  atmosferę.  Przydzieliliśmy każdemu  z  uczestników 
rejsu po litrze soku. Dotychczasowy system: dowolnego korzystania z wyznaczonej porcji  
soku — nie sprawdził się. A więc po ciastkach, czekoladkach i czekoladach przyszła kolej  
na soki. Artek oburzony takim postawieniem sprawy proponuje rozdanie każdemu puszek i  
ryżu,  a  tym  samym  zlikwidowanie  kolejnych  potencjalnych  konfliktów,  zwolnienie  go  z 
funkcji ochmistrza i niech każdy sobie sam gotuje. Tak widać mnożą się ekstremizmy.

Sok rozdano i jest spokój.

6 grudnia, godz. 730, niedziela, 82 dzień rejsu, pogodnie, temperatura 23°C, 27 dzień rejsu  
na oceanie

Rejs trwa już długo. Atmosfera na jachcie coraz cięższa. Od wczoraj Artek boczy się na 
Andrzeja i kilkakrotnie już go ofuknął. Rysiek głośno groził Andrzejowi sądem, zapewniając, 
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że nie da się więcej poniewierać. Od dwóch dni również Jaśko bez humoru, uzurpuje sobie 
prawo do rozdzielania wszystkich posiłków. Zapowiedział, od dzisiaj koniec dokładek: ma 
być równo i będzie równo dla każdego! I jest równo, ale czy sprawiedliwie? Jola już ledwie 
zipie — z trudem zjada wyznaczone porcje, ale boi się odstąpić Andrzejowi część porcji pod 
groźbą sankcji, że jak nie jest głodna, to wieczorem nic nie dostanie. Andrzej — któremu 
apetyt niezmiernie dopisuje — sądzi, że cała sprawa została uknuta specjalnie, żeby mu 
dokuczyć.  Paranoja,  socjologia.  W  tej  sytuacji  już  nie  dziwią  stałe  uwagi,  porady, 
poprawiania, namolność pewnych osób, które stale muszą coś udowadniać czy wyjaśniać.  
Jedzenie staje się tematem absorbującym nas coraz bardziej, wywołującym niespotykane w 
normalnych warunkach emocje. Jola ugotowawszy grysik, który zbił się w grudy, chce przy 
pomocy Andrzeja i  Jaśka dyskretnie wylać nieudany produkt za burtę, ale tak, żeby nie 
zobaczył tego Rysiek. Niestety, nie udaje się to i gdyby wzrok mógł zabijać... Jola byłaby już 
trupem w tym rejsie.

Od dzisiaj ponownie przechodzimy na system podwójnych wacht — oficer i podwachta. 
Niedaleko przed nami powinien być Barbados, najdalej na wschód wysunięta wyspa Małych 
Antyli.

7 grudnia 1987, godz. 1230, poniedziałek, 83 dzień rejsu, Barbados, po 28 dniach pobytu na  
Atlantyku, temperatura 26°C

Jacht  kołysze  się  na  niewielkiej  fali  niespełna dwieście  metrów od piaszczystej  plaży 
Bridgetown.  Rzuciliśmy kotwicę  w  zatoce,  nad  którą  leży  stolica  tego  zajmującego  nie 
więcej niż 150 km2 powierzchni i liczącego około 250 tysięcy mieszkańców państwa-wyspy. 
Jest upalne popołudnie, nieznacznie złagodzone morską bryzą. W pobliżu nieliczne jachty i  
niewielkie statki handlowe. Wśród nich uwijają się żaglówki i skutery wodne. Z niedalekiej  
przystani  w  spacerowe  rejsy  pojedynczo  wypływają  turystyczne  katamarany  z  czarną 
załogą  i  stłoczonymi,  jeszcze  nic  opalonymi,  turystami  z  Ameryki  Północnej  i  Europy 
Zachodniej. 

Czasem  z  warkotem  silnika  potężnej  mocy  przemknie  obok  motorówka  ze  strażą 
graniczną lub zwolennikami połowu potężnych ryb morskich — to łowcy barakud, delfinów i 
marlinów — ich łodzie zdobią długie i mocne wędziska, czasem wysuszony ogon lub łeb 
powiewa dumnie — przytroczony do masztu antenowego.  Takie połowy są możliwe dla 
wszystkich turystów za jedyne 10 USD.

Artek,  Jola  i  Andrzej  popłynęli  pontonem  do  Harbor  Office  odebrać  ewentualną 
korespondencję,  zapytać  o  warunki  i  koszty  pobytu.  Reszcie  pozostało  czekać. 
Obserwujemy  nabrzeże,  co  jakiś  czas  informowani  przez  przepływające  kutry  o 
konieczności wpłynięcia do basenu jachtowego. Pod salingiem wywiesiliśmy dwie flagi — 
niebiesko-żółtą z czarnym trójzębem - narodową flagę gospodarzy i żółtą — sygnalizującą 
oczekiwanie  na celników.  Nudzimy się,  nie  znając  najbliższych  planów.  Niby są  pewne 
prace do zrobienia, ale jakoś trudno się do nich zabierać, gdy nie wiadomo, czy zostaniemy 
tu na dłużej.  Przed nami  miasto — hotele,  palmy,  samochody,  piesi...  a  my na uwięzi.  
Trochę z Janeczkiem nurkujemy, znudzeni oczekiwaniem postanawiamy po obiedzie wpław 
dostać się na brzeg i zwiedzić miasto. Na jachcie panuje wyjątkowo niedobra atmosfera. 
Przyczyną  kolejnego  kryzysu  były  kontrowersje  na  tle  wpływania  do  Bridgetown. 
Przeciwnikami  tej  koncepcji  okazali  się  Rysiek  i  Janek,  którzy  swoje  merytorycznie 
uzasadnione  stanowisko  podparli  inwektywami  pod  adresem  kapitana.  Andrzej 
konsekwentnie (tu był  punkt kontaktowy,  ustalony jeszcze w Gdyni  z rodzinami w kraju) 
prowadził jacht do Barbadosu. Teraz od wielu godzin jest na wyspie, a my smażymy się w 
słońcu, niedaleko brzegu na jachcie. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nasz kapitan traci  
czasem grunt pod nogami, wykazuje wiele niedojrzałości i jest stałym przedmiotem irytacji 
bądź rozbawienia. Jego autorytet gdzieś powoli znika. Niewątpliwie Andrzej musi to czuć, 
odpłaca więc swoim adwersarzom kpiną lub lekceważeniem. A to moim zdaniem jest błąd. 
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Gdyby — nie daj Bóg — zdarzyło się jakieś nieszczęście, nie jestem pewien, czy nawet Jola 
stanęłaby po jego stronie. Chłopak ma talent do zrażania sobie ludzi. Ale — póki co - jest  
wspaniała,  wakacyjna  pogoda,  a  my  wszyscy  —  załoga  „Daru  Przemyśla”  po  wielu 
tygodniach podróży jesteśmy wreszcie na Karaibach.

Przepłynąłem ATLANTYK! Powoli to do mnie dociera i ogarnia mnie pewna egzaltacja. 
Jest to coś tak wspaniałego, że z trudem sobie to uświadamiam. Ziściło się moje marzenie 
nieśmiało kiełkujące w wyobraźni, gdy zaczytywałem się przygodami Robinsona Cruzoe i 
wyczynami Thora Heyerdhala na Kon-tiki.

Było słońce, pasat, duża atlantycka fala, upał, latające ryby i delfiny, nuda i fascynacja, 
poczucie dokonywania czegoś wielkiego, przeżywanie wyczynu. Na ile wpłynie to na moje 
dalsze życie? Jak zawsze w takich chwilach myślę o M., obiecuję sobie następnym razem 
jej towarzystwo. Byłoby jeszcze wspanialej.

8 grudnia, godz. 1630, Fort-de-France, Martynika, Karaiby

Niestety, jeszcze wczoraj — wczesnym popołudniem — wypłynęliśmy z Barbadosu. Kiedy 
tak godzinami oczekiwaliśmy na powrót kolegów z lądu, stale ponaglani przez różne służby 
do  wejścia  do  portu  —  obserwowałem  narastającą  na  jachcie  irytację  reszty  załogi.  
Przyznaję,  że  mnie  było  łatwiej,  mam  swoje  stałe  zajęcia,  które  w  takich  momentach 
pozwalają mi znosić łatwiej niepewność. Nauka języków, częste notatki, kąpiel i łowienie ryb 
wypełniają mi wolny czas. Wreszcie Andrzej, Jola i Artek przypłynęli, odebrawszy dwa listy i  
straciwszy wiele czasu w urzędach portowych. Teraz Andrzej pozostawia nam wybór: jeżeli  
bardzo chcemy, to możemy popłynąć na krótko do miasta (ale jesteśmy tu nielegalnie i w 
razie  draki  mogą  nam  nawet  skonfiskować  jacht)  albo  płyniemy  na  Martynikę  i  tam 
zatrzymamy się na dłużej. Dodaje ponadto, że miasto jest nieciekawe i brudne — Jola i 
Artek potwierdzają tę opinię. W tej sytuacji zgodnie uznajemy, że należy stad wypływać jak 
najszybciej. Podnosimy więc kotwicę i korzystając z dobrego wiatru płyniemy w kierunku 
Martyniki.

Wczesnym świtem następnego dnia mamy jej kontur przed dziobem. Jeszcze zamglony,  
z  trudem dostrzegalny,  ale  już  z  widocznymi  wzgórzami  Małych  Antyli.  Od  1946  r.  — 
zamorski  departament  Francji.  Rajska wyspa  licznych kopiastych wzgórz,  pokryta  bujną 
roślinnością we wszystkich  możliwych  odcieniach zieleni,  otoczona szmaragdową wodą. 
Wokół wyspy kręcą się liczne jachty, na horyzoncie widać białe trójkąty żagli.

Na pierwszym planie Diamentowa Skała — wielki kopulasty blok skalny, stromo wystający 
na kilkadziesiąt metrów z morza. Robimy zdjęcia, ale nie podpływamy zbyt blisko; mimo 
naszych próśb Andrzej woli nie ryzykować. Ostrożność taka wydaje się nieco na wyrost,  
skoro u podnóża skały, dosłownie w odległości paru metrów, kręci się duży jacht. Trudno! 
Jakiś  czas jeszcze płyniemy wzdłuż  wyspy,  z  coraz  większą  niecierpliwością  wypatruję 
portu.  Wreszcie  jest  —  jak  z  bajki  —  malownicza  zatoka,  raczej  zatoczka,  z 
kilkudziesięcioma  jachtami.  Rzucamy  kotwicę  jakieś  100  metrów  od  brzegu,  mając  po 
prawej  stary  fort,  po  lewej  małą  przystań,  a  przed dziobem bulwar  z  niewielką  plażą  i 
przystaniami  żeglugi  przybrzeżnej.  Południe,  słońce  w  zenicie,  upał.  Powoli  opadają 
emocje,  uspokaja  się  nerwowa  atmosfera,  niezbywalny  jak  się  okazuje  —  element 
wszelkich  portowych  manewrów.  Za  rufą  —  w  odległości  kilkuset  metrów  —  stoi 
majestatyczny  transatlantyk  „Rotterdam”,  jeden  z  największych  i  najnowocześniejszych 
statków pasażerskich świata, wielki jak dzielnica.

Pora sjesty. Wszystkie urzędy pozamykane. Z trudem utrzymuję się na nogach, co raz 
ziemia  ucieka  mi  spod  nóg,  muszę  gwałtownie  łapać  równowagę  —  to  konsekwencja 
nieprzerwanego  miesięcznego  pobytu  na  oceanie.  Miasto  przyjemne,  z  piętrową 
przeważnie  zabudową,  licznymi  —  doskonale  zaopatrzonymi  sklepami,  pogodnymi 
mieszkańcami,  większość  to  Murzyni.  Uroda,  zalotność  i  kształty  miejscowych  kobiet 
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przyprawiają  o  zawrót  głowy.  Przez  kilka  godzin  zwiedzamy to  niewielkie  w sumie,  bo 
liczące  około  100  tysięcy  mieszkańców  miasto.  Na  jacht  wracamy  na  obolałych  za 
zmęczenia nogach.

9 grudnia,  środa,  85 dzień podróży,  Fort de-France na Martynice,  temperatura 29°C,  rano 
pochmurnie i deszcz, od południa upał.

Wypoczęty wstaję  wczesnym rankiem. Jeszcze ciemno. Wykorzystują mrok, żeby bez 
skrępowania wysikać się z burty i siadam do pisania listów i kartek.

Pechowo  na  dzisiaj  przypada  moja  wachta  kambuzowa.  Kolejno  podwożę  pontonem 
kolegów  do  nabrzeża,  a  sam  wracam  na  jacht.  Gotuję  obiad.  Jak  zwykle,  żurek  z 
ziemniakami i tym razem z salcesonem, trochę czosnku i dwie kostki rosołowe. Dysponuję 
więc  pięcioma  litrami  niezłej  potrawy.  Po  obiedzie  zbieram  komplementy  w  związku  z 
żurkiem, wypijam kawę i kolejna wizyta w mieście. Artek pożycza mi łaskawie 20 dolarów.  
Jestem krezusem. Objadam się lodami i kupuję drobiazgi. Tym razem samotnie zwiedzam 
miasto, tak jest najlepiej.  Chcę trochę odpocząć od towarzystwa kolegów. Po wizycie w 
biurze turystycznym,  zaopatrzony w plan miasta i wyspy oraz foldery zwiedzam kolejno: 
centrum,  park  miejski,  ogród  botaniczny,  wystawę  EXPO  MARTINIQUE,  trafiam  na 
targowisko z owocami i jarzynami. Dla urozmaicenia, autobusem wracam w okolice portu. 
Tu,  w  kawiarence,  przy  kawie  i  cieście  francuskim  z  jabłkiem,  przeglądam  miejscowe 
gazety. Pełny relaks. Dałem się porwać czarowi kolejnego portowego miasta. Wracam na 
jacht, nadal jestem sam. Ze środka zatoczki oglądam po raz wtóry, tym razem spokojnie,  
całe  otoczenie.  Jest  ślicznie.  Jeszcze  przez  godzinę  cieszę  się  samotnością  w  tym 
egzotycznym miejscu i krajobrazie.

Powoli  jacht  zapełnia  powracająca  załoga.  Znowu  jest  przyjemnie.  Tankujemy  wodę 
płacąc  po  5  F  za  100  litrów i  około  1900 wypływamy  w  dalszą  drogę,  wprawdzie  bez 
kłopotów,  ale  już  w  napiętej  atmosferze.  Rysiek  otwarcie  i  głośno  komentuje  niemal 
wszystkie poczynania Andrzeja. obaj nie są w najlepszej formie, ale zachowanie Ryśka...  
Znowu jestem pełen obaw o dalszy przebieg rejsu.

W czasie pobytu na Martynice uzupełniliśmy niezbędne zapasy — głównie ryż i mąkę. 
Jesteśmy teraz tak zaopatrzeni, że nie straszne nam nawet Święta na morzu. Kiedy już po 
kolacji przy normalnej żegludze siadamy zwyczajowo w kokpicie, okazuje się, że wszyscy 
jesteśmy zachwyceni pobytem, oczarowani wyspą i serdecznością ludzi. Obiecujemy sobie 
jeszcze kiedyś tu wrócić. Daj Bóg!

10 grudnia, godz. 17°°, Morze Karaibskie, mijamy Guadelupę, 86 dzień rejsu, temperatura  
około 30°C, pogodnie

W nocy płyniemy trochę na żaglach, trochę na silniku. Leżąc w koi słyszę, co dzieje się na 
pokładzie — zmiany żagli, bieganina, kłótnie - o spokojnym spaniu nie ma mowy.

Wstaję niewyspany i w podłym nastroju. Na śniadanie zupa mleczna i chleb z szynką. Po 
sklarowaniu kambuzu idę na pokład.  Przepływamy obok Martyniki,  potem Dominiki  i  St.  
Lucia.  Naszym  najbliższym  celem jest  wyspa  St.  Martin.  Większość  czasu  zajmują  mi 
obserwacja krajobrazu, wachta, lektura artykułu o Wyspach Karaibskich i nauka języków. 
Nie jestem w najlepszej formie. Powoli mam już dosyć rejsu.

11  grudnia,  godz.  1200,  piątek,  87  dzień  rejsu,  niedaleko  wysp  Anquilla,  Redonda  i  
Barbuda, temperatura 26°C, słaby wiatr z E, kurs kompasowy 330°, pogodnie.

Lazurowe, lekko sfalowane morze, z licznymi trawami na powierzchni i wodorostami. Wokół 
wysepki  i  wyspy,  których  wulkaniczne  szczyty  otacza  wianuszek  nisko  zawieszonych 
cumulusów.  Jacht  powoli  i  mozolnie  posuwa  się  w  kierunku  wyznaczonego  celu.  Na 
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pokładzie  senna  atmosfera.  Z  radiowego  głośnika  stale  płyną  miłe  dla  ucha  muzyka 
karaibska i kolędy. W zapowiedziach i częstych reklamach co drugie słowo to „Christmas”,  
Nie jest to tylko wprowadzenie w bożonarodzeniowy,  religijny nastrój.  Tutaj  święta mają 
charakter  głównie  komercyjny.  To  również  gigantyczna  operacja  handlowa.  Kolędy 
poprzedzają zapowiedzi ofert, gdyż Christmas to okazja i konieczność nabycia prezentów, 
proponowanych  w  szerokim  wyborze  przez  różne  sklepy  i  magazyny.  Jest  to  jednak 
sugestywne i wprowadza świąteczną atmosferę, choć do Bożego Narodzenia jeszcze całe 
dwa tygodnie.  W Polsce o świętach publicznie zaczyna się  pewnie mówić  dopiero przy 
okazji  informacji,  że jak zawsze i  w tym roku będą kłopoty z zaopatrzeniem w karpia i  
szynkę. Inny świat. I co mi przychodzi do głowy tu, w tropiku, na wakacjach, gdzie każda z 
wysp to —jak głoszą reklamy — małżeństwo nieba z morzem.

Jachtów niewiele, głównie płyną w pobliżu wysp. Za to nad nami ruch ogromny. Szlaki 
samolotów i samolocików krzyżują się w powietrzu, błyszczą niewielkim srebrnymi punktami 
na błękicie. Karaiby — kilka dużych i setki małych wysepek układających się w łukowate 
pasmo sięgające obu Ameryk — od Florydy po Wenezuelę. Od Kuby położonej niecałe 100 
mil  od  brzegów USA — po  Trynidad  przy  wybrzeżu  wenezuelskim.  Odkryte  jako  Indie 
Zachodnie pod koniec XV wieku przez Krzysztofa Kolumba, w swej  krótkiej  acz bogatej 
historii  ostatnich  wieków  przechodziły  różne  koleje  losu.  Początkowo  dominowali  tu 
Hiszpanie, Portugalczycy, Anglicy i Holendrzy. Potem rosły wpływy Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Północnej i Francuzów. Mieli tu swoje posiadłości zamorskie Duńczycy i Szwedzi. 
Aktualnie  Duże  i  Małe  Antyle  to  mozaika  różnych  ustrojów społecznych  i  politycznych. 
Wolne państwa, kolonie, departamenty zamorskie, terytoria powiernicze i federacje wysp. 
Kraje  rządzone  demokratycznie  i  twarde  dyktatury  policyjno-militarne.  Mieszanina  ras  i 
typów o różnych odcieniach skóry, ale ze zdecydowaną przewagą czarnego.

Bajkowy świat  morza,  wysp,  słońca,  plaż,  cytrusów i  pięknych  Kreolek.  Ale  też  świat 
innych niż nasze hierarchii wartości i oczekiwań od życia. Jak znaleźć się w tym świecie, co 
wybrać?

Co wyspa to jakaś świętość: St. Vincent, St. Lucia. St. Cristopher, St. Eustach, St. John, 
St.Thomas, Trynidad, czyli Trójca Święta, Santo Domingo na Hispanioli czy Sancti Spiritus 
na  Kubie.  Geografia  i  historia  będąca  odwzorowaniem  katolickiej  mentalności  Europy 
przełomu XV i XVI wieku.

Jacht nadal ospale, na niezbyt silnym wietrze i kołysząc się na boki, zmierza w kierunku 
St.  Martin.  W zasięgu  wzroku  porozrzucane  na  widnokręgu  liczne  wyspy:  z  prawej  St. 
Cristopher  i  Nevis,  z  lewej  burty  widoczny  stromo  wystający  z  morza  skalisty  szczyt 
wulkanicznej Redondy, a w oddali kontury Montserrat.

Jaśkowi  udało  się  zamontować  radio  na  pokładzie.  Cały  dzień,  ku  narastającemu 
zdenerwowaniu  Ryśka,  którego  również  muzyka  drażni,  Jasiu  bawi  się  w  disc  jockeya 
upajając się śpiewem Starych Dzwonów, ucząc się na pamięć i podśpiewując liczne ich 
piosenki żeglarskie — szanty. Niestety jakość nagrań, jakimi dysponujemy, jest podła i na 
dłuższą metę istotnie  wysłuchiwanie takich taśm może być  denerwujące.  Ale Jaśko się 
zaciął, ma nastrój do słuchania i nie życzy sobie żadnych uwag. Godzimy się z tą nową 
fanaberią, bo co zrobić?! Do najbliższego portu niedaleko i jakoś to zniesiemy. Niepokoi nas 
tylko nastrój Ryśka, który przestał się odzywać do kogokolwiek.

12 grudnia, sobota, Filipsburg na St. Maarten, temperatura 30°C

Nocą  płyniemy  do  wyspy,  lecz  nie  ryzykujemy  wejścia  w  ciemnościach.  Krążymy  w 
pobliżu, oczekując świtu. Jak tylko robi się widno, kierujemy się na zatoczkę, w głębi leży  
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Filipsburg — stolica holenderskiej części wyspy. Tak się tu ułożyło, że druga część wyspy 
jest własnością Francji i wchodzi w skład zamorskiego departamentu Guadelupy.

Już na dobrą milę od brzegu można podziwiać skaliste dno na głębokości 12-15 metrów. 
Kto  tylko  może,  wpatruje  się  jak  zauroczony  w głębinę  z  wyraźnie  widocznymi  rafami, 
rybami,  podwodną  roślinnością.  Rzucamy  kotwicę  niedaleko  brzegu,  uprzednio  stale 
sondując  głębokość.  W odległości  kilkudziesięciu  metrów mamy wybrzeże  miejscowego 
klubu jachtowego ze stacją benzynową i wodą pitną. Cena wody wynosi tu 8 centów za 
galon amerykański, a jest to jedyne miejsce, gdzie można ją tutaj zdobyć.

Niewielka zatoka, szeroka na kilkaset metrów, z przeźroczystą wodą, na której kołyszą się 
liczne  jachty.  Widać  stąd  miasto  o  niskiej,  drewnianej  zabudowie.  Po  bokach  stromo 
schodzące w kierunku zatoki zbocza wzgórza, pokryte bogatą, tropikalną roślinnością. Tuż 
nad brzegiem asfaltowa droga wysadzana palmami kokosowymi, za którymi można dojrzeć 
kilka eleganckich pensjonatów i domków. Prawie natychmiast po zakotwiczeniu — partiami,  
pontonem dostajemy się na brzeg i ruszamy w miasto, nie bacząc na niemiłosierny upał.

Cały port jest strefą wolnocłową. To determinuje wygląd, dziesiątki sklepów i sklepików z 
czynną  klimatyzacją,  można  się  przeziębić.  Rzesze  turystów,  głównie  amerykańskich, 
kupujących liche koszulki z napisami, alkohole i pamiątki —muszle, rozgwiazdy, breloczki i 
inne drobiazgi. Miasto tonie w akcentach świątecznych, z wielu głośników płynie muzyka. 
Po trzech godzinach mam dosyć. Jest to mało sympatyczna prowincjonalna dziura.

Wracam na jacht  i  dla  odprężenia funduję sobie kąpiel  w wodach zatoki.  Obok mnie 
wypływa żółw, próbuję go schwytać, niestety — pod wodą jest dla mnie za szybki. Ubieram 
jednak maskę, płetwy i przez godzinę nurkuję wyławiając liczne muszle, strzykwy i kraby. 
Wczesnym popołudniem wraca reszta towarzystwa.

Tankujemy do pełna wodę i wypływamy w morze. Znowu atmosfera jest nerwowa. Ludzie 
pełni  wzajemnych  pretensji.  Artka  aż  nosi.  Opierdala  Andrzeja  tak,  że  echo  niesie  po 
zatoce,  zarzuca  totalne  zaniedbanie  wszystkiego  —  w  tym  i  spraw  formalnych  oraz 
zaopatrzenia dla jachtu. Potem każdy ma pretensje do każdego i  o wszystko. Z trudem 
udaje mi się zdystansować, ale jestem napięty do granic wytrzymałości. Istotnie, Andrzeja 
bronić coraz trudniej. Pomiędzy nim i resztą załogi wyrasta jakby szklany mur.

Płyniemy  wzdłuż  brzegów  w  poszukiwaniu  laguny  lub  zatoczki,  gdzie  moglibyśmy 
spokojnie, z dala od ludzi poleżeć na plaży, nurkować i nieco odpocząć od nieznośnego 
upału.  Poszukiwania  przedłużają  się  przez  upór  Jaśka  i  Roberta,  którzy  odmawiają 
Andrzejowi wykonania polecenia wyciągnięcia z achterpiku kanistrów z paliwem. A przecież 
obaj  mają wachtę.  Dla ratowania sytuacji,  a  także dla własnej  przyjemności  — bowiem 
Andrzej zarządził kurs odlądowy — wyciągamy z Artkiem kanistry i namawiamy Andrzeja na 
wpłynięcie do zatoki. Tak się też staje, ale na miejscu jesteśmy dopiero około 1700, kiedy 
słońce już zachodzi. Jeszcze przez godzinę pławimy się w kryształowej wodzie, nurkujemy,  
wyciągamy różne skarby i okazy — aż zapada zwrotnikowa, ciemna noc. Wyciągam się na 
czystym piasku plaży, fala raz po raz zalewa mi nogi. Jestem odprężony jak nigdy. Chwilę 
czekam  na  kolegów,  którzy  zrywają  kokosy,  i  opędzając  się  od  moskitów  wracamy 
pontonem na jacht.  Czuję się  wspaniale,  koledzy mają zadowolone i  rozemocjonowane 
twarze,  wszyscy  potrzebowali  takiego  relaksu.  To  był  naprawdę  dobry  pomysł.  Nocna 
wachta spokojna. Stale myślę o nurkowaniu, które tutaj  dostarczyło mi tylu przyjemnych 
wrażeń.

13  grudnia,  niedziela,  temperatura  28°C,  pogodnie,  pozycja  63°50’  i  17°50’,  Morze  
Karaibskie

W Polsce szósta rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Dla znacznej części rodaków 
był to dzień dramatycznych wydarzeń, wyborów i trudnych decyzji. Czas u wielu wytłumił 
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emocje, wypaliła się nienawiść do przeciwników, pozostał niesmak straconej szansy. Sam 
przeszedłem tę  przedziwną  ewolucję,  pozwalającą  widzieć  ówczesne  wydarzenia  przez 
pryzmat historii, właściwej, niezmiennej kondycji ludzkich cech i losu. Rano przypominam 
głośno to wydarzenie, ale nie budzi ono zainteresowania. Może odległy czas, inny nastrój, 
problemy, którymi teraz żyjemy nie sprzyjają rocznicowemu rozpamiętywaniu.

Na  jachcie  od  rana  miła,  spokojna  atmosfera.  Uczę  się  hiszpańskiego,  korzystając  z 
dobrego,  pożyczonego  mi  przez  Andrzeja  podręcznika.  Od  wielu  godzin  widzimy  już  z 
pokładu  kolejną  wyspę,  którą  chcemy zwiedzić  St.  Croix.  Jedna  z  wysp  z  archipelagu 
amerykańskich  Wysp  Dziewiczych,  turystycznie  najbardziej  atrakcyjnych.  Do  portu 
pozostało nam jeszcze kilka mil. Zaszło słońce. Port i miasto toną w światłach. Jak zwykle 
zaczynają się emocje. Andrzej podniecony jak małe dziecko, krzykliwy, nieprzyjemny. Coraz 
gorzej to znoszę.

14 grudnia, Christiansted St. Croix, USA

Wpłynęliśmy wczoraj  szczęśliwie  do portu-laguny.  Piszę — szczęśliwie  bo wejście  do 
portu  jest  bardzo  trudne.  Farwatery  choć  nieźle  oznakowane  wyrąbane  są  na  pewnej 
przestrzeni  w  rafie  koralowej.  Jest  płytko  i  wąsko.  Na  szczęście,  tym  razem 
dysponowaliśmy nową, aktualną mapą nabytą przed k i l ku  dniami za całe 14 dolarów. Ale 
opłaciło się. W lagunie liczne jachty. Rzucamy kotwicę, klarujemy jacht i oglądamy miasto. 
Nocą jest imponująco: kolorowe światła,  samochody,  liczne ruchome reklamy i  łańcuchy 
lampionów stwarzające wrażenie wielkiej  metropolii.  Z mapy i  locji  wiemy jednak,  że ta 
stolica  największej  z  amerykańskich  Wysp  Dziewiczych  liczy  zaledwie  7  tysięcy 
mieszkańców i jest niewielką nadmorską mieściną otoczoną zboczami okolicznych wzgórz.

Już w porcie, na spokojnej fali, późną nocą jemy kolację. Wypijamy drinka i planujemy 
zajęcia na następny dzień. Rano, po wczesnym śniadaniu, Andrzej z Jolą płyną do portu 
załatwić wszelkie formalności, pozostali zaś z maskami i płetwami udają się na penetrację 
odległej  o  kilkadziesiąt  metrów rafy.  Wrażenia niezapomniane:  barwny podwodny świat,  
setki ryb, mnóstwo muszli,  ukwiałów, koralowców, jeżowców, strzykw, rozgwiazd, meduz 
itp., itd. Godziny mijają niepostrzeżenie. Nurkujemy do 6 metrów, ale najciekawiej jest na 
głębokości 1-1,5 metra: wkoło szmaragdowa woda pocięta promieniami słońca. Wszelką 
wyłowioną  zdobycz  oddajemy Robertowi,  który  — nurkując  słabo  — woli  rezydować  w 
pobliżu na dmuchanym materacu. Spieszymy się, chcąc zobaczyć jak najwięcej.

Niestety, o 10°° musimy zameldować się w urzędzie imigracyjnym, gdzie każdy z nas ma 
krótką  rozmowę  i  gdzie  otrzymujemy  karty  przekroczenia  granicy  ważne  pół  roku. 
Opuszczamy  port  i  znikamy  w  mieście.  Typowa  karaibska  zabudowa,  lekkie  domki  i  
magazyny zawalone towarem. Zwiedzamy niewielkie miasteczko wzdłuż i wszerz: chwilami 
przypomina  skansen  duńskiego  prowincjonalnego  miasta.  Amerykanie  za  kilkadziesiąt 
milionów  dolarów  kupili  wyspę  w  1917  roku  od  Duńczyków,  którzy  skolonizowali  tę 
pierwotnie francuską posiadłość na początku XVIII wieku. Centrum miasta jak z westernu, 
na obrzeżu smród, brud i ubóstwo, malowniczo tonące w bujnej zieleni, bogatej w odcienie i  
egzotyczne formy.

Roztrenowani wielotygodniowym pobytem na morzu szybko się męczymy — na bóle nóg 
narzeka zwłaszcza Artur. W jednej z licznych restauracji zasiadamy do skromnego obiadu: 
zamówiony kurczak okazuje się suchy i spieczony. Potem jeszcze robimy drobne zakupy,  
głównie prezenty z myślą o domu, i wracamy na jacht. Po dodatkowym lekkim obiedzie — 
kolejna wyprawa na rafę i podobne, wspaniałe emocje. Kiedy robi się ciemno i nurkowanie 
staje się niemożliwe, wracamy zmęczeni jak nieboskie stworzenia na jacht. Dobry dzień, 
bogaty w przeżycia.

Około 20°° wypływamy w kierunku Kuby. Podczas przygotowywania jachtu do drogi ekipa 
naszych mechaników rozmontowywała znaleziony na brzegu w trawie stary silnik Volvo-
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Penta, który zauważył Jaśko w czasie spaceru po mieście. Gdyby części, które przerzucono 
pontonem na jacht, okazały się dobre, mielibyśmy po niewielkim remoncie silnik jak nowy. 
Teraz pozostaje tylko modlić się, żeby to wszystko pasowało, bo tak na pierwszy rzut oka...

Przejście wąskim przesmykiem przez rafę trzyma nas przez chwilę w napięciu i po chwili  
jesteśmy już na pełnym morzu. Stawiamy żagle, wieje z siłą 4°B. Dobrze jest.

15 grudnia, wtorek, 90 dzień rejsu, Morze Karaibskie, w zasięgu wzroku wyspa Puerto Rico,  
pozycja: 62°24’ i 17°45’

Jak zwykle przed dyżurem w kambuzie, mam wachtę od północy do 400 rano. Zaraz po 
wyjściu na pokład decydujemy się z Artkiem na postawienie bliźniaków. Zajmuje nam to 
około  godziny.  Ale  szybkość  zwiększyła  się  prawie  o  węzeł.  Potem gadamy i  gadamy,  
popijając  herbatkę.  Obgadujemy  członków  załogi  i  wachta  się  kończy.  Do  rana  śpię 
znakomicie.

Na obiad przygotowuję  jednodaniowy posiłek. Jest to zawiesista zupa z wkładką mięsną. 
Tym razem prawie 5-litrowy gar przygotowałem z następujących składników: 2 paczki zupy 
ogonowej,  1  paczka  pikantnego  puree  grochowego,  pół  kilograma  makaronu,  kilogram 
puszkowego salcesonu i pół kilograma puszkowej baraniny. Do smaku sól, pieprz i ostra 
czerwona papryka. Jak widać ze składu — polski żeglarz, niezależnie od hartu ducha, musi 
także posiadać w pełni sprawny układ pokarmowy, zwłaszcza żołądek i wątrobę. Taka jest 
rzeczywistość!  Obiad  zjadamy  ze  smakiem.  Na  kolację  będzie  ciepły  ryż  z  musem 
jabłkowym i herbata z cytryną.

Mam wrażenie, że znacznie ograniczyły się moje zainteresowania, przytyłem, stałem się 
leniwy, kapcanieję. Prawie stale, codziennie mam ochotę na niewielką ilość alkoholu. To u 
mnie też nowy objaw, nigdy tego nie miałem. Niestety nasze, a zwłaszcza moje skromne 
zapasy narzucają i w tym przypadku niezbędny reżim.

Powoli dociera do nas świadomość, że niedługo rejs się kończy. Pierwsi z nas wylatują z  
Hawany  już  29  grudnia.  Rysiek  najbardziej  wykazuje  objawy  zdenerwowania.  Stale 
kalkulujemy, czy uda nam się w terminie dopłynąć do Hawany. Z wiatrami bywa różnie, a  
nam  zostało  jeszcze  przeszło  1000  mil  do  stolicy  Kuby.  Niemniej  powoli  zaczyna  się 
przekazywanie jachtu. Na szczęście,  wśród nas jest  kapitan następnego etapu rejsu — 
Robert. To powinno ułatwić sprawę.

Z obliczenia wynika, że do dzisiaj przepłynęliśmy w sumie od Gdyni przeszło 7000 mil. 
Dużo!? Dokonujemy głośno pierwszych ocen rejsu, zastanawiamy się nad zaopatrzeniem, 
liczymy odwiedzone kraje i porty. Kończy się przygoda.

16 grudnia, środa, 91 dzień rejsu, Morze Karaibskie - pomiędzy Puerto Rico, w Cieśninie  
Mowa, pozycja 58°W i 18°N, temperatura 29°C

Dzisiaj  po  śniadaniu  angażujemy  się  w  naprawę  silnika.  Jaśko  kolejny  dzień 
przygotowywał poszczególne części. Ponownie musimy wyciągać silnik z zęzy. Po południu 
przychodzi godzina próby. Okazuje się, że wszystko gra jak w szwajcarskim zegarku. Może 
tylko ton silnika zmienił się na nieprzyjemnie wysoki, ale Jaśko uspokaja nas zapewnieniem, 
że kiedy rdza pokrywająca wewnętrzne powierzchnie różnych części, a zwłaszcza rewersu, 
ulegnie starciu, to i klang wróci do normy. Mało się znam na technicznych urządzeniach i  
pozostaje mi wierzyć, że Jaśko ma rację, ale nie przychodzi mi to łatwo. Wszyscy jesteśmy 
zachwyceni. Kiedy raz jeszcze, dla upewnienia się pytam, czy ten silnik w Christiansted na 
pewno leżał porzucony bezpańsko w trawie, chłopaki uśmiechają się pobłażliwie. Czyżby 
chcieli zaoszczędzić mi prawdy?!

Płyniemy teraz na silniku z szybkością 4 węzłów. Sprzątamy pokład, zmywamy go ze 
smaru,  ropy  i  rdzy  detergentami.  Uzyskanie  pożądanego  efektu  oblewamy  butelką 
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pysznego  różowego  wina.  Wiatru  nawet  na  lekarstwo.  Zbliżamy  się  do  Hispanioli, 
przepływając teraz obok malowniczej niewielkiej skalistej bezludnej wyspy.

Po  obiedzie  na  dziobowym  pokładzie  Jaśko  otwiera  dyskotekę.  Słuchamy  taśm, 
śpiewamy trochę, popijamy. I tak do kolacji. Kolejny udany dzień. Na kolację zajadamy się 
flaczkami  i  chwalimy  Jaśka  za  precyzyjną  robotę  z  silnikiem.  Po  tej  ostatniej  operacji 
wszystkie  uszkodzone  części  zostały  wymienione,  a  pod  pokładem  jest  jeszcze  zapas 
innych ważnych detali i podzespołów. Wydaje się, że taka naprawa może okazać się bardzo 
korzystna  nawet  na  najbliższe  lata.  Podobno  „Dar”  będzie  miał  jeszcze  z  tego  silnika 
pociechę. Pożyjemy, zobaczymy. W nocy wyłączamy silnik, dając mu nieco ochłonąć. Nadal 
bezwietrznie, kołyszemy się w miejscu do rana.

17  grudnia,  czwartek,  92  dzień  rejsu,  Atlantyk,  w  pobliżu  Hispanioli,  deszczowo,  
temperatura 26°C, nadal bezwietrznie

Płyniemy na silniku, który dzwoni, piszczy, ale pracuje równomiernie, na logu szybkość 
nie spada poniżej 4 węzłów. Na jachcie spokój, przyjemna, nieco senna atmosfera. Każdy 
zajęty  własnymi  sprawami:  porządki,  toaleta,  lektura,  pranie bielizny.  Przypomina to  dni 
spędzone na Atlantyku w trzecim tygodniu. Na gładkiej powierzchni morza pływają śmieci  
— plastikowe pojemniki, dezodoranty, kubeczki, butelki, trawy i wodorosty. Od dwóch dni 
znowu  często  odwiedzają  nas  delfiny.  Jest  przedpołudnie,  za  sterem  w  znakomitym 
humorze siedzi Andrzej i śpiewa swoją ulubioną piosenkę: 

Z dala, hen na samym krańcu świata,
Stała sobie pewna mała chata.
Tak, tak, to był fakt,
Stała chata, najdziwniejsza z wszystkich dziwnych chat.
A w tej chatce, rzecz to nie do wiary,
Mieszkał sobie pewien dziadzio stary.

Dziadzio chwat miał 100 lat I tę wadę najśmieszniejszą z wszystkich wad.

Miał sobie stary dziadzio ogromny puzon,
Grał sobie na nim miły dziadunio a muzom,
Rano wstawał, a gdy wstał,
Szedł przed chatę, pił herbatę, no i grał.
A na drzewie stary dzięcioł stukał w takt mu
Z wielką chęcią.
Słoń na ścieżce tuż przy klombie drugim głosem
Grał na trąbie.
Zalecał się wytworny struś do hieny,
Śpiewał jej pod melodię czułe refreny,
A dziadunio-chwat uciechę z tego miał,
No i dalej sobie grał.

Tylko wielbłąd srodze rozdrażniony Chodził zły, bo tyfus miał wszczepiony,

Tego dnia rzekł do lwa — ten dziadunio 
Mi na nerwach gra.
I na pomysł wpadł złośliwy garbus,
Przyszedł nocą, przyniósł wielbi arbuz,
Gdy dziadunio poszedł spać,
Zatkał mu arbuzem puzon, żeby nie mógł grać.
Rano dziadzio uśmiechnął się pod wąsem,
Wstał, wziął puzon, chciał zacząć swój koncert.
Dmuchał, aż mu krew odbiegła z lic,
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Najpierw dmucha, potem słucha... no i nic!
Wiele miał miły dziadunio sił, lecz więcej miał żalu,
Dmuchał, aż zrobił się gruby jak balon.
Jak to się stało nie zgadnie nikt,
Dość, że dziadunio frunął w górę, no i znikł.
Rzecz to dziwna, niepojęta,
Przestraszyły się zwierzęta.
Słoń spogląda na wielbłąda,
Może wielbłąd o tym sąd da.
A w górze gdzieś na chmurze, w aniołów gronie
Siedzi nasz miły dziadunio i gra na puzonie.
Dziś wstydzi się wielbłąd, gdy widzi lwa,
A dziadunio dalej sobie gra.

18 grudnia, piątek, 93 dzień rejsu, Atlantyk, temperatura 24°C, pochmurnie, wieje 4 z NE,  
na żaglach z szybkością 5-6 węzłów

Wczorajszy  dzień  minął  spokojnie  w  znanym  nam  wszystkim  rytmie.  W  nocy,  około 
drugiej, powiało. Po kilku minutach wiatr osiągnął siłę prawie 5°B, morze rozchwiało się,  
pojawiła  się fala.  Postawiliśmy żagle i  fru do przodu! Chwilami  przypominało się Morze 
Północne.  Rano wiatr  się utrzymuje,  płyniemy wspaniale,  szybko.  Bryzgi  wody zalewają 
pokład. W kokpicie siedzimy poubierani w sztormiaki. Zbliża się Boże Narodzenie. Zapewne 
spędzimy je na wodzie. Zastanawiam się nad kulinarnym wymiarem świąt — tradycja i co 
najwyżej namiastka czy egzotyka i nowatorstwo w świątecznej kuchni?

Według  pierwotnych  planów,  dzisiaj  mieliśmy  wylatywać  z  Hawany  do  Pragi.  Jakżeż 
szybko to zleciało. Naprawdę rejs się kończy. Kończy się też cukier. Czy teraz na Kubie 
będzie można dostać cukier w wolnej sprzedaży.

19  grudnia,  sobota,  94  dzień  rejsu,  pochmurnie,  temperatura  24°C,  wiatr  ENE  4-5°B,  
płyniemy na żaglach z szybkością 6 węzłów, pozycja 72°30’ i 20° 14’

Ocean rozkołysany z wysoką czterometrową falą, wiatr z prawego baksztagu, toteż jacht 
kolebie się miarowo w wolnym tempie w lewo, w prawo, w lewo, w prawo... Niesie nas wiatr, 
fala  i  prąd,  dosłownie  połykamy  przestrzeń.  Wczorajszej  doby  przepłynęliśmy  130  mil, 
dzisiaj spodziewamy się jeszcze lepszego rezultatu.

Zawsze wtedy, kiedy fala zalewa pokład, zaczynamy się tłoczyć w kambuzie lub kokpicie. 
W kambuzie  jest  duszno i  gorąco,  trudno tu  długo  wytrzymać,  w kokpicie  zaś jest  się 
narażonym na częste  przy  takiej  pogodzie  -  zalewanie  bryzgami  wody.  I  tak  źle,  i  tak 
niedobrze. Część dnia przeleżałem więc w koi pogodzony z bryzgami wody wpadającymi 
przez otwarty  świetlik.  Tej  doby mam trzy wachty.  W sumie prawie czternaście godzin. 
Wierzę, że wiatr się utrzyma.

Szczęśliwie — nie mamy większych awarii. Silnik pracuje znakomicie, pompy zęzowe — 
choć nieszczelne — działają. Andrzej wspinając się na top masztu, ściągnął fał, który uciekł 
do góry w czasie manewru żaglami. Brawurowy wyczyn, który sfotografowałem.

Większość w dobrych nastrojach, poza Ryśkiem, który całkiem stracił humor i zraził do 
siebie również Roberta i Jaśka. Godzinami stoi zamyślony i milczący, z ponurą miną. Nawet 
nie  ma z kim pogadać.  Unikamy go dla  świętego spokoju,  ale  i  uważnie  obserwujemy.  
Sprawia wrażenie faceta, który w jakimś odruchu może wyskoczyć za burtę. Nic dziwnego, 
że  w takiej  formie  popełnia  proste  żeglarskie  błędy,  fatalnie  gotuje  i  nie  bardzo potrafi  
znaleźć się w czasie manewrów czy zmiany ożaglowania. Robert i Andrzej bez pardonu 
zwracają mu więc często uwagę, co pogłębia kryzys.  Szczerze mi go żal, ale nie widzę 
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możliwości  pomocy.  Tak  oto  kończy rejs  zwolennik  twardego,  prawdziwego  żeglarstwa. 
Smutne to. Myślę, że ten rejs trafił mu się o 10 lat za późno. Tak bywa.

Śpieszymy się, prawdę mówiąc, mamy już dość rejsu, jesteśmy znużeni wyprawą i sobą, 
nawzajem. Przed nami jeszcze tylko Kuba. Ale Kuba od samego początku nie zachwyca 
mnie, nie zaciekawia, raczej budzi obawy. Nie lubię podróżowania po tzw. demoludach, a 
mam okazję obejrzenia kraju, gdzie — jak mówią — jest jeszcze prawdziwy komunizm, 
kraju — którego historia ostatnich trzydziestu lat jest nierozłącznie związana z imieniem 
Fidela Castro. Kuba tylko dlatego stała się celem naszej wyprawy, że daje nam możliwość 
taniego przelotu do kraju. Jest to jednak najpiękniejsza i największa wyspa Karaibów, o 
powierzchni prawie równej powierzchni wszystkich pozostałych wysp tego malowniczego 
regionu.

20 grudnia, niedziela, 95 dzień rejsu, godz. 730

Trwa jeszcze moja świtowa wachta. Niebo przymglone, wieje wspaniale NE z siłą 5 stopni 
Beauforta,  temp.  22°C.  Płyniemy  wzdłuż  północnego  brzegu  Kuby.  Już  trzecią  dobę 
dosłownie mkniemy do celu. Silny wiatr i szybko pokonywana przestrzeń pobudzają moją 
wyobraźnię. Bo gdyby tak wiatr utrzymał się jeszcze kilka dni, to za trzy dni możemy być w 
Hawanie lub w Miami. Wspaniale byłoby zahaczyć jeszcze o Florydę.

Od rana rzucam hasło: Święta na Florydzie, karnawał w Hawanie!

Po śniadaniu już wiem, że poza Robertem i Ryśkiem pozostałym kolegom ta propozycja 
nie  wydaje  się  zupełnie  bezzasadna.  Artur  i  Jasiu  biorą  to  nawet  bardzo  poważnie.  
Wszystko teraz zależy od wiatru, i losu.

Niestety:

1955 — awaria ożaglowania, urywa się bras prawego foka pasatowego

2005 — wpadamy na rafę

2020 —  jacht  z  niewielką  dziurą  w  prawej  burcie,  w  połowie  zalany  leży  na  rafie 
wstrząsany  i  przesuwany  w  kierunku  brzegu  potężną  przybojową  falą.  Do  ciemnej  linii 
brzegu około 100 metrów. Żyjemy wszyscy, jakimś cudem nikt nie został nawet draśnięty.

21 grudnia, godz. 10°°, na posterunku guardia frontiera,

w pobliżu Puerto Manati

Miejsce oznaczone jest na mapie jako Punta Brava.  W odległości około 100 metrów od 
brzegu na prawej burcie, zwrócony dziobem do fali leży śmiertelnie ranny „Dar Przemyśla”,  
jeszcze walczy, jeszcze czeka, jeszcze wierzy, że zdołamy mu pomóc. Stąd — z brzegu, 
zachwyca  swą  dzielną  sylwetką  i  szlachetnym  kształtem,  woda  zakrywa  już  potężną, 
wielometrową wyrwę w burcie. Stoimy na brzegu, bezsilność szarpie nam serce, łzy płyną z 
oczu Artka, Jaśka i...  moich. Jesteśmy bezradni. Dobija nas świadomość,  że nic już nie 
poradzimy, nie uratujemy naszego jachtu. To już naprawdę koniec rejsu. To koniec jachtu.

Jak do tego doszło? Cały dzień był nerwowy. Wcześnie rano podekscytowany i wściekły 
Robert mało nie pobił Andrzeja, który zaskoczony takim postępowaniem uciekł na pokład.

Potem pełniąc wachtę — Robert i Jaśko nie wykonują polecenia Andrzeja i nie stawiają 
prawego foka pasatowego. Obrażony Andrzej stawia w odwecie jacht w dryfie na jakiś czas. 
Sytuacja staje się napięta. Artek jest skłonny wykonać polecenie Andrzeja, ale sam jest 
bezradny.  Po okazaniu gotowości  i  odczekaniu kilku minut pod grotmasztem, rezygnuje. 
Sytuacja  wygląda  mniej  więcej  tak  -   Andrzej  szepcze  coś  z  Jolą,  ma nawet  moment 
wahania, kiedy taszczy sam na pokład żagiel, ale nagle go rzuca i oznajmia, że nie będzie 
pracował za innych,  jemu się nawet nie spieszy.  Robert  naburmuszony,  wyraźnie nie w 
sosie, prawie się nie odzywa, teraz obrażeni na siebie z Jaśkiem ignorują się wzajemnie.  
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Rysiek — jak zwykle w ciągłym napięciu — gotów w każdym momencie do wybuchu, Artek 
zasępiony, krytycznie ocenia postępowanie Roberta. Mnie krew na to wszystko zalewa, bo 
chciałbym zobaczyć jeszcze USA, a równocześnie nie uważam za stosowne wyręczać w 
obowiązkach wachty, nie zdarza się to bowiem po raz pierwszy. Poprzednio zawsze w imię 
wspólnego interesu i mojego własnego wykonywałem nie swoje obowiązki. Ponadto byłem 
oburzony na Roberta, że jako pierwszy oficer jawnie sabotuje polecenia kapitana. Jeżeli 
dołączyć do tego fakt, że ja z Ryśkiem nie rozmawiamy od wielu dni, dopełnia się obraz 
atmosfery, jaka w tym dniu panowała na jachcie.

O 1600 zaczynam swoją wachtę. Moim oficerem wachtowym jest Artur, który ma od 1400 6-
godzinną służbę. Kiedy obejmuję wachtę, żagle już stoją. Do kolacji, jak zwykle, nastrój się 
poprawia. Jola raczy nas kopytkami z boczkiem. Danie jest wyśmienite i obfite. Zadowoleni 
rozwalamy się na ławce kokpitu, gdzie zwyczajowo jadamy posiłki. Nareszcie zawiązuje się 
normalna rozmowa. Wracam do nurtującej mnie sprawy podpłynięcia do Miami. Wskazuję 
na atrakcyjność takiego przedsięwzięcia.

Za  rufą  raz  za  razem  wyrastają  kilkumetrowe  fale  z  załamującymi  się  grzywaczami. 
Wyciągam aparat i robię zdjęcia. Po lewej, w odległości kilku mil, obserwujemy płaski brzeg 
wyspy. Widać pojedyncze palmy, reszta rozmywa się we mgle. Zapada zmierzch, robi się 
ciemno. Po lewej stronie coraz wyraźniej zarysowują się łuny miasteczek — co najmniej trzy 
widać wyraźnie. Podobną, ale nieco większą łunę widzę po prawej stronie dziobu jachtu. 
Zdziwiony pokazuję ją Arturowi i Robertowi. Robert, jak Robert, mruczy coś pod nosem i 
dopiero po chwili znika pod pokładem.

W międzyczasie  pojawiają  się  na  brzegu  po  lewej  stronie,  tuż  przy  dziobie,  latarnie.  
Pierwsza migająca światłem co 5 sekund i po kilkunastu minutach druga, migająca co 8 
sekund. Określeniem charakterystyki latarni ze stoperem w ręku zajmuje się Rysiek, Robert 
z radionamiernikiem w ręku robi namiary.

Cały czas płyniemy kursem 280°. Na pokładzie pokazuje się Andrzej, wcześniej siedzący 
w pomieszczeniu nawigacyjnym nad mapą, aby poinformować nas, że jesteśmy idealnie w 
miejscu, w którym być powinniśmy i co wynika z jego obliczeń. Swoim zwyczajem dodaje  
jeszcze, że oczywiście nie jest to nasza zasługa, lecz czysty zbieg okoliczności — ale nie 
robi to na nas wrażenia.

Niepokój pojawia się dopiero, kiedy z namiaru wynika, że jesteśmy chyba jednak w innym 
miejscu, niż określił  to Andrzej. Na dodatek pojawia się kolejna lampa, już trzecia, która 
również błyska z częstotliwością 5 sekund. Zwracam na to uwagę Roberta, który coś mi tam 
nieprzekonywająco  tłumaczy  o  zbliżaniu  się  do  źródła  światła  i  uleganiu  złudzeniu.  Za 
sterem stoi  Artek, kiedy nagle urywa się bras prawego foka. Zrywamy się z Robertem i 
biegniemy na dziób jachtu, gdzie łopot żagla i walenie spinakerbomem o sztag powoduje 
straszny hałas. Tu, na dziobie, po chwili orientujemy się, że bras urwał się tuż przy kauszy.  
Kiedy przez chwilę  jesteśmy w koszu dziobowym,  nagle zalewa nas fala,  jedna,  druga, 
trzecia.

Robert  drze  się  jak  opętany  do  sternika:  odpadnij,  odpadnij!  Dzieje  się  coś 
nienormalnego. Na chwilę się uspokaja i w tym momencie Robert kątem oka widzi przed 
dziobem ciemną linię brzegu. W prawo! krzyczy, w prawo! ale nie widać reakcji, więc biegnę 
z tym poleceniem do Artka, który bezradnie rozkłada ręce i mówi, że ster jest prawo na burt,  
ale jacht nie słucha steru. Kiedy wracam na dziób, słychać pierwsze szurnięcie, kilem o dno. 
Jak  błyskawica  pojawia  się  myśl:  mielizna!  Robert  nadal  coś  krzyczy.  Potem  kolejne 
szurnięcie,  jak  o  piasek,  jedno,  drugie,  trzecie.  Jacht  przechyla  się,  pokład  zalewają 
ogromne fale.

Słyszę rozkaz Andrzeja — zrzucić gienię! Jest to niełatwy i niebezpieczny moment. Po 
odknagowaniu fału łapię za prawy szot i chronię żagiel przed wpadaniem do wody. Ale wiatr 
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wydyma potężny żagiel  i  tylko  z najwyższym trudem udaje mi  się go utrzymać.  Nie na 
długo:  w  pewnym  momencie  podmuch  wiatru  szarpie  żaglem,  rzuca  mnie  na  wysoko 
ustawiony lewy reling, którego lina wpija mi się w brzuch. Mało mi ręki nie urwało. Cudem 
uniknąłem wypadnięcia za burtę.

Po chwili słyszę głos Andrzeja, nakazujący nam powrót do kokpitu. Z trudem — po stromo 
ustawionym pokładzie i w bryzgach fal przechodzę do siedzących w kokpicie Joli i Artka.  
Jola  —  rozdygotana,  nerwowo  powtarza  przerażona  —  czy  to  już  koniec,  czy  to  już 
naprawdę koniec? Obejmuję ją ramieniem i zapewniam, że to nic, że to tylko mielizna i na 
pewno wszyscy  się  uratujemy.  Zapewniam ją  ponadto,  że  jej  nie  zostawię.  Szybko  się 
uspokaja i odzyskuje rezon.

Ze środka jachtu słyszę miarowe i spokojne wypowiadane wezwanie pomocy przez radio. 
W eter leci  „mayday, mayday, mayday, Polish yacht Papa zulu ten twelve” — i tak wiele 
razy.  W  kokpicie  pojawia  się  torba  z  rakietami  i  rakietnica.  Po  chwili  jest  Andrzej  z 
plecakiem pełnym jachtowych dokumentów i Rysiek. Wreszcie wraca z dziobu Robert.

Wszyscy  są  świadomi  sytuacji,  opanowani,  rzeczowi.  Imponuje  mi  wreszcie  Andrzej,  
wspaniale zachowuje się Rysiek. Artek — spokojny jak bryła lodu. Pod pokładem został 
tylko Jaśko. Zaglądam do kambuza i  dopiero widok zniszczeń i  ilość wody w kambuzie 
uzmysławia mi rozmiary katastrofy. Jeszcze przez moment mam nadzieję, że może dno jest 
piaszczyste. Co kilka minut odpalamy rakiety, rozglądając się wkoło, czy nie widać jakichś 
świateł. Jesteśmy przemoczeni, wiatr nadal mocny. Jola trzęsie się z zimna.

Fala bije w burtę jachtu jak oszalała, wkoło kipiel.  Zaczynam pojmować w pełni grozę 
sytuacji. Najgorsze są skały i ciemność. Niewiele widać, wierzyć się nie chce, że taki może 
być koniec rejsu.

Mimo  zakazu  Andrzeja  i  lęku  schodzę  pod  pokład,  żeby  zabrać  aparat,  filmy  i  swój 
dziennik. Pakuję ten sprzęt w worki foliowe i słyszę, jak jacht trze kadłubem po kamieniach,  
trzeszczy  pękające  poszycie.  Serce  ściska  mi  groza,  kiedy  kolejna  potężna  fala  aż 
zakołysała jachtem, przez chwilę wydawało się, że go przewróci do góry dnem. Uciekam w 
popłochu na pokład, do kokpitu, który wydaje się najbezpieczniejszym teraz miejscem. Pod 
pokładem Jaśko stale  wzywa  pomocy przez radio — mayday,  mayday,  mayday,  Polish 
yacht...

W ciągu następnych minut sytuacja staje się jasna. Jesteśmy na skalistej rafie, w blasku 
salingowej lampy widać dno tuż pod powierzchnią wody. Najwyżej metr głębokości. Kolejne 
uderzenia fal stają się coraz słabsze — zaczyna się odpływ. Jeżeli tylko jacht nie zostanie 
przewrócony,  dla nas wszystko powinno skończyć się dobrze. Mamy tego świadomość i 
całą naszą uwagę pochłania teraz jacht. Co robić i czy można cokolwiek zrobić, żeby go 
uratować. Może rano uda się ściągnąć helikopter, który uniesie jacht i złoży na brzegu.

Mamy nadzieję, że noc nie będzie ciężka. Brak jakiegokolwiek odzewu na nasze rakiety i  
wołanie przez radio uzmysławia nam, że możemy być w trudno dostępnej okolicy. Jakoż 
dopiero po godzinie — na niezbyt odległym brzegu pojawiają się światła samochodu. Teraz 
wiemy już, że nie jesteśmy sami. O naszej katastrofie wiedzą Kubańczycy.

Robi się coraz spokojniej i chłodniej. Jachtem już nie rzuca, słabnąca z każdą minutą fala 
nie  przesuwa go.  Decydujemy się  na  zejście  pod pokład  i  tam w cieple  oczekiwać  na 
ewentualną pomoc.  Zakładamy,  że  może to  potrwać  do rana.  A do rana jeszcze wiele 
godzin. Jest zaledwie 2200. Z ocalałych suchych rzeczy układamy sobie legowisko w forpiku. 
Chwilę rozmawiamy i nie wiedzieć nawet kiedy, zasypiam. Budzą mnie krzyki, warkot silnika 
i silne światło wpadające przez świetlik. Wyglądam na zewnątrz, w wodzie po kolana brodzą 
uzbrojeni w karabiny jacyś ludzie, jest też traktor, którym podjechali pod jacht. Spokojnie 
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opuszczamy jacht, zostawiając do pilnowania — na ich własną prośbę — Ryśka i Roberta,  
a w końcu i Jaśka.

Powoli, brodząc za traktorem, na którym usadowiła się z karabinem na kolanach Jola, 
idziemy po  skalisto  poszarpanym  dnie  do  piaszczystego  brzegu.  W pobliskiej  wartowni 
dowódca  patrolu  orientuje  nas  w  sytuacji.  Dowiadujemy się  dokładnie,  gdzie  jesteśmy, 
pytamy o szanse uratowania jachtu, o sprzęt, jakim dysponuje tutejsze ratownictwo.

Nikt  nie  daje  jachtowi  najmniejszych  szans.  Przy  okazji  dowiadujemy  się,  że  w  tym 
miejscu rozbija się wiele jachtów, w ostatnich latach może ze sto — mówi jeden z członków 
Guarda  Civil  —  głównie  jachtów  haitańskich  płynących  z  narkotykami  na  Florydę. 
Dowiaduję się też, że na Punta Brava jakieś 200 metrów od miejsca gdzie leży jacht, była 
zawsze  latarnia.  Zlikwidowano  ją  po  rewolucji.  Teraz  jedyne  światło  —  to  domowego 
wyrobu kaganek, który kopcąc i rzucając blade światło stoi na środku prymitywnego stołu.

Wszystko tu zresztą prymitywne i brudne. Okna pozabijane deskami, walające się puszki i  
odpadki.  Na  ścianach  jakieś  hasła  wymalowane  krzywo  czerwoną  farbą.  Obskurnie. 
Niemniej mamy dach nad głową na tym pustkowiu. Szybko okazuje się też, że nie wolno 
nam opuszczać pomieszczenia. Na szczęście, w rozgardiaszu, jaki panuje, nikt tego nie 
przestrzega. Decydujemy się nawet na ponowną wyprawę na jacht przerażeni myślą, że 
kolejny  przypływ  może  rozbić  całkowicie  jacht.  Zabieramy  wszystkie  niezbędne  rzeczy 
osobiste,  lekarstwa  i  żywność.  Kiedy  kończymy,  nadjeżdża  ciężarówka  pełna  zielono 
ubranych lekarzy i  sanitariuszek. Wypytują,  czy nie potrzebujemy medycznej  pomocy,  a 
także o okoliczności wypadku. Przyglądają nam się z wyraźnym zainteresowaniem. Kolejny 
już raz ciężar konwersacji  spada na mnie. Uspokojeni i  rozbawieni medycy wsiadają na 
ciężarówkę  i  odjeżdżają.  Powoli  układamy  się  do  snu.  Ale  sen  nie  przychodzi.  Długo 
jeszcze  w  noc  do  rana  rozpatrujemy  okoliczności  wypadku,  obliczamy  szanse  na 
uratowanie jachtu, planujemy zajęcia na najbliższe dni i godziny. Budzę się po chwili. Jest 
brzask. Podekscytowany Jaśko zrywa nas do ratowania rzeczy z jachtu. Niestety,  nocny 
przypływ spowodował, że w jachcie powstała dziura na kilka metrów. Trzeba ratować, co 
tylko się jeszcze da.

Wcześnie rano pojawia się policja i  zabiera Andrzeja i Jolę ze sobą do miasta. Kiedy 
wrócą, nie wiadomo. My wiemy, co mamy robić. Do pomocy dostajemy liczącą kilkunastu 
mężczyzn i trzech chłopaków ekipę. Harujemy jak katorżnicy cały dzień.

Mnie przypada bardzo niewdzięczna rola porozumiewania się z gospodarzami, pilnowania 
składanych  przed  wartownią  uratowanych  z  jachtu  rzeczy  i  sprzętu,  suszenie  ich  i 
zabezpieczenie. Szybko orientuję się, że jest to niemożliwe.

Kubańscy  pomocnicy  mają  zbyt  lepkie  ręce.  Pewne  przedmioty  znikają  w  trawie, 
krzakach, w kieszeniach i pod bluzami naszych „dobroczyńców”. Roboty jest tak dużo, że 
nie możemy sobie pozwolić na zrezygnowanie z ich pomocy, a równocześnie koszty takiej  
pomocy rosną z godziny na godzinę. Tak samo dzieje się na jachcie, gdzie Kubańczycy 
grasują  jak  na  swoim.  Robert,  Rysiek  i  Jaśko  nie  mogą  ich  upilnować.  Wszystko  ich 
interesuje,  wszystko  otwierają,  wszędzie  zaglądają.  Nim ktokolwiek  się  spostrzegł  —już 
wystrzeliły  korki  zabezpieczonych  na  święta  szampanów.  Podobnie  z  konserwami  czy 
puszkowymi sokami. Wcinają na zimno tłustą baraninę, zapijając skondensowanym sokiem 
z czarnej porzeczki.

Artek, który pilnuje transportu, aż się trzęsie ze złości, kiedy liny i inny sprzęt żeglarski  
znikają w krzakach. Na domiar złego, jeden z Kubańczyków, pracowity i  pogodny facet, 
zwinął Artkowi jedyne dobre tenisówki. Paraduje w nich teraz dumnie. Jak odzyskać buty i  
nie obrazić faceta - oto dylemat, który przez wiele godzin będzie zaprzątał myśli Artka.
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Wieczorem zabezpieczamy wszystkie nasze rzeczy i stale ktoś z naszych jest na straży. 
Kładziemy  się  późno,  skonani  ze  zmęczenia.  Ale  co  było  do  uratowania,  zostało 
zabezpieczone.  Będzie tego spora ciężarówka.  Zginęło mi dziesiątki  rzeczy,  w tym cały 
sprzęt wędkarski, ciuchy, sprzęt do nurkowania, ale wszystkie damskie majtki szczęśliwie 
się uratowały. Tu na Kubie nie powinienem zostać bez grosza.

22 grudnia, godz. 14°°, Punta Brava, Kuba, temperatura 29°C, pozycja 76°51 ‘W i 21°26’N

My na brzegu, cali i zdrowi. Jacht 100 metrów od brzegu, na razie ze strzaskaną prawą 
burtą. Budzę się wcześnie, jest jeszcze ciemno. Tną komary.  Chwilę rozmyślam otulony 
kocem. Wsłuchuję się w głosy dochodzące z mokradeł i nie wytrzymuję — idę nad brzeg 
morza zobaczyć, co z jachtem. Wydaje się, że nocny przypływ przesunął go jeszcze bliżej  
brzegu. Siadam na piasku i wpatruję się w wodę, mając jacht w niewielkiej odległości przed 
sobą.

Nie potrafię się uwolnić od pytania —jak to się stało, jak to się mogło stać, w którym 
momencie popełniliśmy błąd? Co jeszcze można zrobić? Wczoraj wyciągnęliśmy z jachtu 
wszystko, co było możliwe. Na dzisiaj również zapowiada się dużo pracy. To dobrze, bo 
bezczynność nas zabija. Zaczyna świtać.

Na plaży obok mnie zjawia  się  Artur.  Też nie  może spać.  Od nowa,  tym  razem we 
dwójkę,  szukamy  odpowiedzi  na  dręczące  nas  pytania  o  przyczynę  katastrofy.  Potem 
przechadzamy się brzegiem i — ku mojemu zaskoczeniu Artek snuje coraz śmielsze plany, 
o tym, jak odzyskać pełnomorski jacht dla Przemyskiego Okręgu.

Tłumaczy mi, że dysponując wyposażeniem z „Daru Przemyśla” ich okręg żeglarski może 
wejść w spółkę z okręgiem rzeszowskim, który od jakiegoś czasu buduje swój jacht. Takie 
wyposażenie jest cenne, ma ogromną, milionową wartość. Większość sprzętu, jak maszty,  
bomy, kabestany, świetliki, wyprodukowana została w najlepszych angielskich zakładach. 
Teraz są to rzeczy nieosiągalne na naszym rynku. Posiadanie ich w kraju — nawet bez 
jachtu to ogromny kapitał. Jeżeli do tego dojdą pieniądze z ubezpieczenia, można nawet 
myśleć o nowym jachcie.

Artek nie wyobraża sobie, żeby Przemyśl pozostał na dłużej bez pełnomorskiej jednostki. 
Wspomina o nie najlepszej atmosferze w przemyskim środowisku żeglarskim, obawia się 
też powrotu do domu. Widać, że czuje się odpowiedzialny za wszystko: od wyboru trasy po 
angażowanie kapitana. Jest pewien, że nie przywitają go ciepło w Przemyślu. Rozumiem i 
zapewniam,  że  żeglarze  zrozumieją  jego ból  związany z  nieszczęśliwym  zakończeniem 
wyprawy, osobistą tragedię, którą każdy z nas przeżywa i dramat współodpowiedzialności, 
której nikt nigdy z nas nie zdejmie. Na taki bowiem koniec rejsu złożyło się wiele spraw.

Kiedy wracamy do wartowni, słońce jest nad horyzontem. Z każdą minutą narasta upał. W 
kuchni,  wśród  żołnierzy  krząta  się  stara  kobieta.  Pachnie  mięsem  i  kawą.  Zostajemy 
zaproszeni  na  skromne  śniadanie  składające  się  z  białej  bułki,  wołowiny  z  cebulą  i 
odrobinką słodkiej jak ulepek kawy.

Po śniadaniu  dosuszamy i  porządkujemy uratowany sprzęt.  Ja  przeglądam narzędzia 
lekarskie,  opatrunki,  lekarstwa.  Lwia  część  uległa  zniszczeniu.  Kompletuję  niewielką 
apteczkę na dalszy etap. Stale nie wiemy, kiedy będziemy się przenosić do Hawany. Przed 
wartownią pojawiają się ciągle nowi ludzie, większość z nich prosi nas o jakieś przedmioty.  
Stary  rybak  chce  żagiel,  jego  pomocnik  —  liny  stalowe,  traktorzystka  —  akumulatory, 
żołnierz — kołowrotek wędkarski i tak przez cały dzień, aż nam głupio stale odmawiać.

W południe pojawiają  się  inspektorzy  towarzystwa  ubezpieczeniowego.  Razem z  nimi 
oglądamy raz jeszcze jacht, robimy zdjęcia. Nie mam odwagi zadać im najważniejszego 
pytania.  Wkrótce sami potwierdzają nasze najgorsze obawy — nie widzą najmniejszych 
szans na uratowanie jachtu. Jest nam straszliwie przykro i robota przestaje się nam kleić.  
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Decyzja inspektorów jakby pozbawiła sensu nasze wysiłki. Nic nam się nie chce. Wychodzi 
potworne zmęczenie, zniewala tropikalny upał.

Zaczynamy  czuć  się  jak  rozbitkowie,  pojawiają  się  pierwsze  roszczeniowe  postawy... 
czemu nas tu jeszcze trzymają, mogli by nam dać obiad, co zrobili z naszym kapitanem. 
Jaśko, który wcześniej harował jak diabli, teraz się zbuntował i zapowiada, że więcej palcem 
nie kiwnie. Nam także się już nic nie chce. Uszło z nas powietrze, niczym z dziurawych 
dętek. Proponuję kilka godzin relaksu i odpoczynku. Wszyscy to akceptują.

Po  kwadransie  przychodzi  wiadomość,  że  za  godzinę  przyjedzie  ciężarówka  zabrać 
wszystkie nasze rzeczy,  łącznie z osobistymi.  Niewykluczone, że i my będziemy musieli 
opuścić to miejsce.  Istotnie,  po dwóch godzinach pojawił  się duży wielotonowy MAZ. Z 
kabiny  samochodu  wyskakują  Jola  i  Andrzej.  W  skrócie  opowiadają  swoje  perypetie.  
Andrzej  słania się  ze zmęczenia.  Musimy wszyscy  zabrać się  tą  ciężarówką.  Taka jest 
ostateczne decyzja dowodzącego całą akcją kapitana. Nikt nie może tutaj zostać. Zaczyna 
się gorączkowe pakowanie.

Szybko zapada zmrok. Robert z Arturem taszczą jeszcze bomy z jachtu. W powietrzu 
unoszą się tysiące moskitów. Atakują jak oszalałe. Sadowimy się na ułożonych ciuchach i w 
towarzystwie  kilku  policjantów  jedziemy  do  Manati.  Kilka  kilometrów  —  po  porośniętej 
buszem, palmami i  kaktusami rafie.  W świetle  samochodowych reflektorów widać liczne 
kraby, jaszczury, kajmany uciekające w mokradła lub znikające z łoskotem w buszu.

Po  godzinie  wjeżdżamy  do  niewielkiego  osiedla.  Dziesiątki  parterowych  domków, 
utwardzone  ulice,  w  domkach  jarzy  się  światło  elektryczne,  pojedyncze  lampy  skąpo 
oświetlają ulice. Niemal w każdym domku telewizor, przed którym siedzi cała rodzina.

Zatrzymujemy się  na chwilę  na miejscowym  posterunku milicji,  dopełniamy niektórych 
formalności i zjadamy niewielką kolacyjkę. Oglądamy mapę operacyjną najbliższej okolicy. 
Ze zdziwieniem stwierdzam, że linia brzegu jest tu zupełnie inna niż na mapach, którymi 
dysponowaliśmy na jachcie.  Pokazuję to kolegom, ale oni  nie pamiętają,  jak to było  na 
innych mapach. Proszę więc Roberta i Artura, żeby zapamiętali ten obraz, bo to może jakoś 
wyjaśnić  nasz wypadek.  Wszyscy  jesteśmy zmęczeni,  a  do  Manati  — kolejnego  etapu 
podróży —jeszcze daleka droga.

23  grudnia,  miasto  Manati  w  prowincji  Las  Tunas,  około  20  kilometrów  od  miejsca  
katastrofy

Z Puerto Manati, gdzie zatrzymaliśmy się na posterunku, do miasta Manati dojechaliśmy 
w godzinę po karkołomnej miejscami drodze. Wyładowaliśmy sprzęt jachtowy na terenie 
miejscowego  posterunku  policji,  po  czym  zostaliśmy  przewiezieni  do  casa  visita  — 
niewielkiego  trzyizbowego  domku,  w  którym  czekały  na  nas  czyste,  zaścielone  łóżka  i 
łazienka.

Do wczesnych godzin rannych spałem jak król. Zbudziło mnie wycie puszczonego na cały 
regulator głośnika z kubańską jazgotliwą muzyką. Obok znajduje się kafeteria, a muzykę 
włącza się zaraz po otwarciu, o 600 rano. O dalszym spaniu nie ma mowy. Trochę czytam, 
trochę uczę się hiszpańskiego.

Jeszcze wczoraj Andrzej z Jolą -  w towarzystwie kapitana Miguela Lechuga z Las Tunas 
— zostali  zabrani w dalszą podróż do Hawany.  Andrzej protestował,  krzyczał,  ale kiedy 
„wsiadł”  na  niego  Jaśko,  uległ  szybko  i  zniknął  z  torbami  i  Jolą  w  małym  fiacie  pana 
kapitana.

W ciągu dnia  wychodzimy na zakupy.  Brakuje  nam głównie  chleba i  owoców.  Mamy 
bowiem duży zapas konserw. Jesteśmy w typowym prowincjonalnym miasteczku, liczącym 
około 30 tysięcy mieszkańców. W centrum znajduje się duża cukrownia, szkoła, szpital, 
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dom  kultury  i  duży,  nowoczesny  budynek  milicji  —  niewątpliwie  reprezentacyjne 
gmaszysko,  przylegające  do  śródmiejskiego  placu.  Niewielkie  centrum  handlowe: 
pojedyncze sklepy i  stoiska rozrzucone po całym mieście. Bez problemów można kupić 
chleb,  rum, wino gruzińskie,  papierosy,  mleko i  świece woskowe.  Większość zabudowy 
stanowią  ustawione szeregowo niewielkie  parterowe domki  z  okalającymi  je  ogródkami. 
Ogródki zadbane: palmy, kaktusy, agawy, jakieś ozdobne krzewy i kwiaty.

Na ulicy niewielki  ruch samochodowy.  Wielu rowerzystów,  czasem jeździec na koniu. 
Wśród aut — rosyjskie Moskwicze i Łady, czasem stary amerykański chevrolet lub ford.

Wieczorem otrzymujemy wykwintną kolację. Estetycznie podana w ładnych naczyniach. 
Jesteśmy  mile  zaskoczeni.  Zapewniono  nas  również,  że  na  czas  pobytu  o  nasze 
wyżywienie będą dbały władze miasta.

Najadamy  się  do  syta,  popijając  kawą  i  rumem.  Ta  mieszanka  ścina  z  nóg  moich 
zmęczonych kolegów. Korzystam ze spokoju i pilnie uczę się hiszpańskiego — jedynego 
języka, jaki tu okazuje się pomocny w uzyskiwaniu informacji. Kuję tak przez prawie trzy 
godziny. Potem krótki spacer po najbliższej okolicy: na ulicach miasta pusto. W domach 
wszechwładnie panuje telewizja. Ludzie jak zahipnotyzowani  wpatrują się w czarno-białe 
ekrany. Domki nie mają firanek i szyb. W ramach okiennych wszędzie moskitiery, czasem 
drewniane  żaluzje.  Widać  wszystko  doskonale.  W  kilku  domach  przybrane  kolorowo 
choinki, czasem ustrojone lampkami. W mieście nie trafiłem na żadne świąteczne akcenty, 
nie zauważyłem również kościoła. Nie wiem, jak długo tu zostaniemy, ale zaraz zacznę 
przygotowywać plan na jutro. Może tak się zdarzyć, że w Manati spędzimy Wigilię i Święta.

24/25 grudnia, Manati, bezpośrednio po Pasterce, ciepło — około 30°C

Za sobą mam długi dzień. Moc wrażeń. Po porannej krzątaninie układamy plan dnia. Mój  
przygotowany  wcześniej  plan  uzyskuje  akceptację.  Z  Artkiem  wyruszamy  na  zakupy  i 
ponowne zwiedzanie miasta. Zwykła, codzienna atmosfera, normalny roboczy dzień. Ludzie 
pogodni, uśmiechnięci, sympatyczni. Zawieramy liczne znajomości. Jedna z nich kończy się 
zaproszeniem nas do domu. Trafiamy do typowego domku przy głównej ulicy, mieszka w 
nim stary rybak z żoną oraz ich syn z żoną i 8-miesięcznym synkiem. Mieszkanie schludne,  
ale  bardzo  skromne.  Rozmawiamy  o  morzu,  relacjonuję  przebieg  wypadku.  Pytam 
domowników  o  kościół,  święta.  Owszem,  w  mieście  jest  niewielki  kościółek,  ale  nasi 
gospodarze są niewierzący. Ich te sprawy nie interesują. Rozmowa przestaje się układać, 
żegnani bardzo serdecznie, wychodzimy.

Odnajdujemy niewielki drewniany kościółek, bez wieży i krzyża. W najbliższym otoczeniu 
niechlujne  stoliki  pobliskiej  kawiarenki.  Jedynie  niewielki  krzyż  na  drzwiach  świadczy  o 
miejscu Bożym. Wszystkie drzwi zamknięte na głucho. Z tyłu na kupie gruzów leży niewielki 
dzwon.  Przygodne  kobiety  pytamy  o  godzinę  pasterki  i  dowiadujemy  się,  że  dzisiaj  
specjalnie z Las Tunas przyjedzie ksiądz.

Wracamy do naszego domu. Zaczynamy przygotowania do wigilii. Po obiedzie ponownie 
idę do miasta.  Z  poczty,  a  właściwie  centrum telefonicznego łączę się  po  2 godzinach 
oczekiwania  z  ambasadą  PRL  w  Hawanie.  Mam  szczęście,  trafiam  na  konsula,  p. 
Stanisława Rączkę, który dokładnie jest zorientowany w naszych kłopotach, widuje się z 
Andrzejem,  lest  uprzejmy,  grzeczny i  rzeczowy.  Z rozmowy wynika, że jeszcze kilka dni 
spędzimy w Manati, potem zostaniemy przewiezieni do Hawany. Na zakończenie rozmowy,  
po  wzajemnym  złożeniu  sobie  świątecznych  życzeń  prosi  jeszcze  o  niesprawianie 
miejscowej władzy kłopotów.

W  domku  zastaję  kolegów  i  dwie  panie,  które  okazują  się  być  lekarkami.  Przyszły 
pogadać. Mieszkają i pracują w sąsiedztwie. Nasz domek —  casa visita  — na co dzień 
służy jako mieszkanie dla oddelegowanych tu do pracy z większych miast lekarzy. Zwykle 
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pozostają tutaj przez kilka lat.  Nie mogę oprzeć się pokusie i wpraszam się na jutro na 
zwiedzanie szpitala.

Do kolacji pozostało nam niewiele czasu. Na stole leży już świeżo wyprany obrus — biały 
jak śnieg w Zakopanem. Układamy talerze, muszle, przystrajamy stół gałązkami tutejszej 
sosny o długich, cienkich igłach, świeżymi kwiatami o oryginalnych kształtach. Są świece,  
mandarynki, grejpfruty i pomarańcze. Kiedy kończymy, przychodzą z kolacją Juan i Carlos, 
nasi miejscowi  opiekunowie.  Są zachwyceni  dekoracją i  nastrojem. Chwilę  rozmawiamy, 
wręczamy im drobne prezenty. W rewanżu przynoszą nam ogromne ilości lodu, oranżady i  
ciastek z pobliskiej cafeterii.

Do kolacji siadamy tradycyjnie o 700 wieczorem. Łamiemy się chlebem, śpiewamy kolędy 
— każdy z nas otrzymał  tekst  „Wśród nocnej  ciszy”  i  po krótkiej  modlitwie  siadamy do 
kolacji. Obfitość wszelkiego jadła, rozmaitość potraw nie ustępują w niczym polskiej tradycji.  
Ale — choć nikt tego nie mówi — ze smętnego nastroju, półsłówek można się domyślić, że  
wszyscy myślami jesteśmy w kraju, w domu — z najbliższymi. Potem okazuje się, że temu i  
owemu brakuje barszczu z uszkami, kapusty z grzybami, makówek, karpia czy zupy rybnej.  
Sam mam stale przed oczami stół wigilijny w Katowicach u teściów, u których od wielu już 
lat  odbywamy tradycyjnie  wigilię.  Łza się  w oku kręci,  smutno mi,  bo  najzwyczajniej  w 
świecie tęsknię. Po kolacji i sympatycznej okolicznościowo-wspominkowej rozmowie jakiś 
czas odpoczywamy w łóżkach przed Pasterką.

W kościele jesteśmy kilka minut po 1100 w nocy. Pełno ludzi, może z dwieście osób. Kiedy 
wchodzimy, czarny ksiądz czyta Pismo św. Stajemy zwyczajem wszystkich spóźnialskich z 
tyłu przy drzwiach. Wystrój wyraźnie | świąteczny. Podwieszone do sufitu girlandy, kolorowe 
łańcuchy, liczne j  światła i lampy. Obok ołtarza dobrze widoczna stajenka. Nasze wejście nie 
pozostało  — niestety  — nie  zauważone.  Z  przodu dostawiają  ławkę  i  kilka  osób żywo 
gestykulując, ku naszej konsternacji, zaprasza nas do pierwszego rzędu. Idziemy środkiem 
kościoła  pomiędzy  rzędami  siedzeń  niczym  chorągiew  laudańska.  Cisza  —jak  makiem 
zasiał. Jest jasne, że budzimy powszechne zainteresowanie, ksiądz na dodatek przerwał 
czytanie i spokojnie nam się przygląda. Siadamy i wszystko wraca do normy. Jak zawsze, 
kiedy  siedzę  w  pierwszej  ławce,  mam  kłopoty  ze  skupieniem  się.  Obawiam  się 
niezręczności  wynikającej  z  nieznajomości  lokalnej  liturgii.  Na  szczęście,  poza  jednym 
wstawaniem przy podniesieniu całe nabożeństwo odbywa się na siedząco. Po Mszy św. i  
wysłuchaniu po hiszpańsku nastrojowej „Cichej nocy...” zabieramy się do wyjścia. Kilkoro 
najbliższych  sąsiadów  zatrzymuje  nas  informując,  że  to  jeszcze  nie  koniec,  że  zaraz 
będziemy jedli i pili. Z pewnym niedowierzaniem powtarzam to kolegom, którzy także  nie  
bardzo wierzą.  A tu  nagle  z  zakrystii  wychodzi  kilka  kobiet  z  tekturowymi   pudełkami  i  
każdemu z wiernych wręczają paczkę. A w niej trochę sałatki, krokieciki, kanapki, ciastka. 
Kubańczycy dosłownie rzucają się na poczęstunek. My — objedzeni jak bąki —jemy tylko z 
kurtuazji. Zaczynają się rozmowy, pytania. Po chwili jesteśmy oblegani. Rozmawiam równo-
cześnie po hiszpańsku, angielsku i francusku. Ktoś wręcza nam napoje, w tym rum i likier -  
w małych  tekturowych  kubeczkach.  Teraz  już uczestniczymy na równi  ze wszystkimi  w 
regularnej  biesiadzie.  Ktoś  przyprowadza  ubranego  cywilnie  księdza  albo  raczej  sam 
podchodzi do mnie i przez chwilę rozmawiamy o sytuacji katolików na Kubie. Dowiaduję się, 
że księży jest tu jedynie 200 na 10 milionów mieszkańców, że wielu jest katolików, ale 
nieliczni mają odwagę praktykować, w ostatnim czasie nastąpiło jednak wyraźne ożywienie 
religijne i do kościoła zaczyna przychodzić również młodzież. Istotnie, i tu jest bardzo wielu 
młodych ludzi i dzieci. Starszych niewiele.

Chwilę rozmawiam z młodym człowiekiem, który przyjechał do domu na urlop. Jest teraz 
w wojsku i walczy w Angoli. Zaprasza nas serdecznie na dworzec do baru na rum. Dziękuję 
jednak i wdaję się z kolei w rozmowę z miejscowym urzędnikiem banku. Robi się późno, 
umawiam się na jutro z Pedro — bankowcem i wracamy do domu.
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25 grudnia, Manati

   Odsypiamy  zaległości  prawie  do  południa.  Potem  przez  kilka  godzin  uczę  się  
hiszpańskiego — czasowniki,  odmiany,  czasy,  bardzo się to tutaj  przydaje.  Dzięki  jakiej  
takiej znajomości języka prawie monopolizuję wszystkie kontakty z krajowcami.

W południe  pani  doktor  podjeżdża  pod  dom sanitarką  i  jedziemy do  odległego  o  50 
metrów  szpitala.  Zwiedzanie  zaczynam  od  izby  przyjęć.  Maleńkie  pomieszczenie  z 
ruchomym  łóżkiem  na  środku,  na  którym  kona  80-letni  starzec.  W  tym  małym 
pomieszczeniu  — cała  rzesza ludzi.  Rodzina chorego,  pacjenci,  jakieś  dzieci,  lekarze  i 
pielęgniarki. Personel stanowią ludzie młodzi. Choremu podają tlen, kroplówkę z glukozą — 
normalna, typowa krzątanina w izbie przyjęć.  Różnica polega na tym, że odbywa się to 
wszystko na oczach obecnych tu licznych osób spoza szpitala.

Potem kolejno zwiedzamy salę obserwacyjną  przy izbie  przyjęć  — gdzie w otoczeniu 
wielu ludzi — zapewne najbliższych —leżą trzy kobiety. Izolatka dla chorych na zapalenie 
opon mózgowych jest pusta. Teraz jest zima i —podobnie jak w Polsce — przypadki tej 
choroby  są  rzadkie.  Kolejno  zwiedzam  pracownię  Rtg  i  laboratorium,  aptekę  i 
pomieszczenia administracji. Przechodzimy do pawilonów, w których mieszczą się oddziały: 
pediatryczny, położniczo-ginekologiczny i interna. Wyposażenie słabe, ale w sumie jestem 
przyjemnie  rozczarowany.  Miło  odbieram  naturalne  zachowanie  i  spontaniczne  reakcje 
spotykanych w szpitalu ludzi.

Po wizycie ponownie wracam — serdecznie dziękując przewodniczce, sanitarką do domu. 
Sanitarką okazuje się Polski Fiat 125. W czasie wizyty zapytano mnie, czy wśród moich 
kolegów  nie  ma  elektryka,  bo  w  szpitalu  zepsuł  się  agregat  prądotwórczy.  Obiecuję 
przekazać prośbę Artkowi.

Wieczorem  gościmy  naszych  miłych  gospodarzy.  Chętnie  odpowiadają  na  nasze 
wszystkie pytania, zaspokajając naszą coraz większą ciekawość. Biesiada przeciąga się do 
późnych  godzin  nocnych.  Nie  wszystko  pamiętam.  Było  przyjemnie,  wypiliśmy  chyba 
wszystek rum w mieście.

26 grudnia, Manati

Obudziłem się z bólem głowy.  W ciągu dnia przyjeżdża Andrzej  i  opowiada o swoich 
przejściach. Jest mu znacznie trudniej niż nam. Za dwa dni mamy wyjechać do Hawany. 
Załatwiony jest transport, a koszty podróży ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe. Potem 
odwiedziny pielęgniarek, które przyszły po Artka i Ryśka. Wspaniale — od czasu wypadku 
— zachowuje się Rysiek. Jest spokojny, zrównoważony i koleżeński. Zupełnie zapominam o 
wcześniejszych z nim nieporozumieniach. Kończę i wracam do hiszpańskiego.

27grudnia, Manati

Krąg  naszych  znajomości  poszerza  się.  Doświadczamy  ze  strony  sąsiadów  i 
nieznajomych licznych dowodów sympatii. Jesteśmy wybyczeni i najedzeni do syta. Podoba 
nam się tutaj. Odpoczywamy, bawimy się, poznajemy miasto, ludzi i okolicę. Przez nasz 
dom  przewija  się  coraz  więcej  osób.  Zostajemy  zaproszeni  do  zwiedzenia  cukrowni. 
Kolosalna rudera z niewyobrażalnym bałaganem w środku.  Nic dziwnego,  że dzisiaj  na 
Kubie brakuje cukru!

28 grudnia, Manati

Dom pełen gości. Dzień mija w atmosferze handlu wymiennego. Oblegają nas dzieciaki, 
którym  daliśmy  kilka  drobiazgów,  każde  w  wyciągniętej  rączce  trzyma  jakiś  owoc. 
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Mieszkanie mamy zawalone grejpfrutami i kokosami. Wieczorem przychodzą znajomi — w 
różnych  okolicznościach  poznani  —  Kubańczycy.  Równocześnie  handlujemy  naszymi 
ciuchami, otrzymując w zamian różne skorupiaki, kraby, żółwie, raki, muszle.

Zajadamy  się  dynią  o  wdzięcznej  nazwie  fruta  bomba.  Żona  miejscowego  dentysty 
przyniosła  nam  kukurydziany  przysmak,  zwany  tamal.  Kosztuję  guarany  i  ciasta 
empanadisa. W zbiorach mam kraba cangrejo i muszle caracol  oraz — dużą rzadkość — 
caracol kinkon. Od bliżej poznanych Kubańczyków — on ma na imię Jesús, ona Miriam — 
otrzymuję na pamiątkę stateczek ręcznej roboty i krzaczek czarnego korala.

29 grudnia, wtorek, Hawana

Skoro świt  zjawiają się kierowcy samochodów mających zawieźć nas i  cały bagaż do 
Hawany.  Bez większych kłopotów — po załadowaniu ciężarówki sprzętem jachtowym — 
wyruszamy o 9°° rano na liczącą 635 km trasę do stolicy Kuby. Droga początkowo fatalna, 
w miarę zbliżania się do stolicy staje się dobra, by na jakieś 400 km przed celem przejść w 
wielopasmową,  dobrej  klasy  szosę  pokrytą  asfaltem.  Towarzystwo  ubezpieczeniowe 
funduje nam taksówki, a ponadto dostajemy po 10 peso diety na drogę.

Jadąc wygodnie obserwujemy okolicę: wzdłuż drogi, na równinie, ogromne pola trzciny 
cukrowej  — z jej  uprawy słynie prowincja  Las Tunas.  Po kilku godzinach na horyzoncie 
rysuje się niewielkie pasmo wzgórz. Na rozległych terenach pastwiska z licznymi stadami 
bydła.  Sady  mandarynkowe,  pola  ananasowe,  kołchozy,  modelowe  wiejskie  osiedla 
urozmaicają widok za szybą samochodu.

Przed każdym większym miastem ogromne plansze z różnymi panami, których twarze 
zdobią  brody  i  wąsy.  Najczęściej  jest  to  towarzysz  Che,  nieodmiennie  w  berecie  z 
czerwoną, pięcioramienną gwiazdą. „Che - przykład najlepszego komunisty” to slogan, który 
powtarza  się  wielokrotnie.  Jose  Marti  jest  również  częstym  bohaterem.  Ten  zawsze 
przedstawiany jest elegancko — z cylindrem na głowie i z książką w ręku albo w jednej ręce  
książka, a w drugiej cylinder. Jose Marti na plakatach, na planszach, na pomnikach zawsze 
przemawia,  jak  przystało  na  filozofa  i  pisarza.  W  miejscach  publicznych  na  Kubie 
spotykaliśmy dziesiątki takich scen i cytatów. Fidel jakby w cieniu tamtych dwóch. Nasza 
trasa prowadzi przez Marti, Canagüey, Sancti Spiritus, Santa Clara i Güines.

W pobliżu miast i nad pastwiskami w powietrzu unosi się zawsze kilka sępów, liczne są 
białe,  nieduże czaple.  Obok szosy konno na oklep  albo w siodłach wielu  jeźdźców.  W 
przydrożnych  barach zawsze  można dostać maleńką filiżankę kawy,  różne soki  z  dużą 
ilością  miałkiego  lodu,  kanapki  i  ciastka,  papierosy,  czasem gazety.  W jednej  z  gazet, 
wydawanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej — wielostronicowy fotoreportaż z Angoli. 
Z tonu reportażu przebija internacjonalistyczna duma z kubańskich żołnierzy, będących w 
służbie światowej rewolucji.

Już o zmroku wjeżdżamy do Hawany. Lądujemy pod nowoczesnym hotelem „Deauville”. 
Po chwili  oczekiwania  spotykamy Andrzeja  i  przenosimy się  do  starego,  zasłużonego  i 
znanego w świecie „Nationalu”. Kiedyś było to jedno z najsłynniejszych kasyn gry w rejonie 
Karaibów.  Tutaj  kręcono  niektóre  partie  „Ojca  Chrzestnego”  F.  Coppoli.  Ogromne 
gmaszysko  ze  śladami  dawnej  świetności,  nadgryzione  zębem  czasu  i  aktualnymi 
porządkami. Po drobnych kłopotach otrzymujemy wcześniej zarezerwowane pokoje. Tym 
razem za towarzystwo mam Roberta. Otrzymujemy pozornie elegancki pokój z wszystkimi 
szykanami. Tylko, jak na mój gust, jest tu za dużo karaluchów.

30 grudnia, środa, Hawana
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Rano  spacer  nadmorskim  bulwarem  i  spotkanie  z  Andrzejem,  który  coraz  bardziej  
dystansuje  się  do  chłopaków.  Trzeba  krytycznie  przyznać,  że  nie  ułatwiamy mu  życia. 
Potem  wizyta  w  Ambasadzie  PRL,  gdzie,  co  zrozumiałe,  jesteśmy  trochę  intruzami. 
Komplikuje się, nie z naszej winy, sprawa załadunku sprzętu jachtowego do kontenera w 
porcie. I wreszcie po południu, spacer po Hawanie. Generalnie jest to miasto, które umarło 
przed  30  laty.  Niszczejące  domy,  wille  i  pałacyki  z  ogromnymi  liszajami  odpadających 
tynków, pourywane okiennice i wybite szyby — sprawiają przygnębiające wrażenie. Na ulicy 
duży ruch. Przeogromna rzesza młodych ludzi i dzieci. Widać, że kraj przeżywa eksplozję 
przyrostu naturalnego. Poza hotelem nigdzie nie widać zbytku. Ale też nigdzie nie natrafiłem 
na nędzę. Dominuje pospolite ubóstwo.

Takie są moje pierwsze wrażenia po kilku godzinach pobytu w mieście. Po powrocie do 
„Nationalu” spotykamy Polaków z orbisowskiej  wycieczki.  W ich towarzystwie  spędzamy 
miły wieczór w hotelowym barku.

Dzisiaj  otrzymałem list  od M. Wysłany pod koniec listopada z Katowic.  Dopiero teraz 
dowiaduję się o ciężkiej chorobie ojca i ponownej operacji. Mam najgorsze przeczucia. Z 
lektury listu wynika również, że M. nie jest w najlepszej formie — mimo to wysłała na adres 
ambasady choinkę i  ozdoby.  Do dzisiaj  niestety  przesyłka  nie  doszła,  a  minęło  półtora 
miesiąca. Jedynie dobre wiadomości wiążą się z Jureczkiem. Wspaniale, mam nadzieję, że 
niedługo zacznie chodzić.

Mimo robactwa mieszka nam się tu dobrze. Po szwedzkim śniadaniu — wypoczęci i syci  
—  czekamy  na  kierowców  taksówek  i  ciężarówek.  Kiedy  oczekiwanie  przedłuża  się, 
zaczynamy interweniować, gdzie to tylko możliwe. Cała polka, może lepiej rzec — kreolka, 
zaczyna się od początku: telefony do Ambasady PRL, towarzystwa ubezpieczeniowego, 
Andrzeja,  pana  Wonga ...  niczego  nie  wnoszą.  Ciężarówkę  wcięło  bez  śladu  -  czarna 
dziura.

Po dalszym bezskutecznym oczekiwaniu korzystam z zaproszenia jednego z wcześniej 
poznanych Kubańczyków — zawodowego kierowcy autobusów miejskich — i wraz z jego 
przyjacielem — również  hawańczykiem  -  zwiedzamy samochodem miasto.  Przez  wiele 
godzin krążymy alejami, bulwarami, ulicami i uliczkami Hawany.

Miasto  wraz  z  przedmieściami  liczy  prawie  3,5  miliona  mieszkańców,  ciągnie  się  na 
przestrzeni  dziesiątków  kilometrów.  I  tu  liczne  kontrasty  stara  i  nowa  Hawana, 
reprezentacyjne gmachy i niereprezentacyjne domostwa, czystość niektórych dzielnic i brud 
innych.  Kilkakrotnie  moi  przewodnicy  zapraszają  mnie  do  domów krewnych  i  własnych 
mieszkań, tutaj także ogromna różnica w standardzie: od rudery po wypielęgnowane domki  
z ogródkami, które przypominają południe Francji czy Hiszpanii. Od kilku lat Kuba otworzyła  
się na turystykę zagraniczną. Powstała cała sieć sklepów, hoteli i restauracji dolarowych.  
Stworzyła  się  twardodewizowa  infrastruktura  usługowa.  Dewizowcy  mają  do  dyspozycji  
znacznie  więcej  i  lepszej  jakości  dóbr  —  specjalne  sklepy,  zwane  tutaj  diplotienda, 
specjalne taksówki, kabarety czy dyskoteki, odrębne — dobrej klasy — hotele.

Takie  pozornie  niezależne  funkcjonowanie  dwóch  systemów i  walut  pociąga  za  sobą 
znane wszystkim niemal Polakom zjawiska, jak w ZSRR, Bułgarii czy Polsce — rozwija się 
czarny rynek czy —jak to się elegancko ujmuje — drugi obieg. Znika słynna jeszcze do 
niedawna czujność rewolucyjna,  postawy konsumpcyjne nie należą już do rzadkości.  W 
miejscowej prasie coraz częściej czyta się o malwersacjach, korupcji i nielegalnym handlu.

Życie,  normalne ludzkie zachowania rozsadzają sztywny gorset ideologicznej konstrukcji, 
która  na  dziesiątki  lat  spłaszczyła  życie  kubańskiego  społeczeństwa.  I  tu  zaczyna  się 
pieriestrojka. Mimo, iż na własne uczy słyszałem, jak  compañero  Fidel  w sylwestrowym 
przemówieniu zapewniał, że pokaże jeszcze najpotężniejszym krajom świata, jak wygląda 
prawdziwy komunizm.
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Podobnego zdania są moi znajomi. Opowiadają o swojej pracy, o życiu w mieście. Pytam o 
wiele spraw i nie na wszystko otrzymuję jednoznaczną odpowiedź. Generalnie, mimo wielu 
niedogodności w ostatnich latach poziom życia się podniósł. Moi rozmówcy zarabiają około 
350  peso  miesięcznie,  podobnie  robotnicy  w  zakładach  przemysłowych.  Urzędnicy 
zarabiają około 130  peso,  lekarz bez specjalizacji  180, specjalista 250. Bułka francuska 
kosztuje 20  centavos,  podobnie porcja lodów, doba w pokoju hotelowym około 25  peso, 
aparat fotograficzny Zenit — 120 peso, polski mały fiat około 6000, butelka rumu od kilku do 
30 peso, papierosy — kilkadziesiąt centavos za paczkę.

Na ulicach Hawany dużo samochodów. Nieliczne nowsze modele zachodnich firm, takich 
jak  Mercedes,  Volkswagen  i  Peugeot  — zazwyczaj  z  tabliczką rejestracyjną  z napisem 
„estatal”  —  państwowy,  przeważają  różne  modele  radzieckich  samochodów 
produkowanych w ostatnich latach, a inną liczną grupę stanowią ogromne amerykańskie 
samochody z lal trzydziestych do pięćdziesiątych — muzeum amerykańskiego przemysłu 
motoryzacyjnego na kółkach! Niepowtarzalny, malowniczy widok!

31 grudnia, Hawana, hotel „National”

Zmrok. Za oknami liczne światła miasta. Zaczyna się sylwestrowa noc. Jeszcze tej nocy 
wystartujemy z lotniska w Hawanie, na 4°° planowany jest odlot samolotu, który zabierze 
nas w rejs do Pragi.  Bez większych problemów zamówiliśmy taksówki,  które o l 00 mają 
zawieźć nas do punktu odpraw.  Najdalej  na trzy godziny przed odlotem mamy się tam 
zameldować - takie są wymagania przewodnika.

W tej sytuacji początkowo planujemy nasze spotkanie sylwestrowe we własnym gronie, w 
pokoju  hotelowym.  W  ciągu  dnia  robimy  stosowne  zakupy.  Mamy  to  szczęście,  że 
dostajemy nawet szampana.

Od  wczesnych  godzin  rannych,  po  znakomitym  śniadaniu  w  hotelu  „Deauville”,  gdzie 
mieszka   Andrzej,  fundujemy  sobie  z  Artkiem  wielogodzinny  spacer  po  Hawanie. 
Zwiedzamy Prado, Pałac Gubernatorski,  kościoły,  katedrę, starą Hawanę i  część miasta 
przylegającą do portu. Zaglądamy do sklepów, robimy drobne zakupy i dużo zdjęć.

Artek jest sympatycznym kompanem. Mocno przeżywa stratę jachtu, prawie wszystko, co 
mówi, w jakimś stopniu wiąże się jeszcze z rejsem i wypadkiem. Namawia mnie również do 
opublikowania czynionych w czasie rejsu zapisków, które — na swój wyłączny użytek — 
często  robiłem.  Pyta  również  o  możliwość  zapoznania  się  z  ich  treścią  w  całości  lub 
niektórymi partiami. Mówię mu o swoich obiekcjach w udostępnianiu dziennika, motywując 
to głównie jego osobistym, intymnym charakterem, Ten dziennik był pomyślany jako forma 
listu do M., której po powrocie chciałbym przybliżyć wszystko, co dla mnie ważnego działo 
się w czasie rejsu. Stąd przewaga notowanych na gorąco nastrojów nad faktami i  w tej 
sytuacji krępujący mnie pewien egocentryzm. Ale obiecuję jeszcze sprawę przemyśleć.

Nastrój  i  wystrój  ulicy  w  niczym  nie  przypomina  szumnego  karnawału.  Gdzieniegdzie 
nędzne i nieestetyczne dekoracje, jakieś fragmenty plastikowej girlandy, trochę sztucznych 
kwiatów i napisy „Niech żyje Nowy Rok”. Może tylko długie kolejki po alkohol sygnalizują lub 
każą się domyślać, że zbliża się Nowy Rok.

   Po  powrocie  do  hotelu  zajmujemy  się  pakowaniem  ciuchów  i  przygotowaniem  do 
koleżeńskiej kolacji. Kiedy jesteśmy już gotowi,  zmieniamy koncepcję wieczoru. Inspiruje 
nas  do  tego  dochodząca  z  tarasu  hotelowego  obok  pływalni  karnawałowa  muzyka, 
odświętnie przybrane stoły i  gwar zbierających się uczestników sylwestrowego balu. Bez 
problemu — płacąc  peso certificato  — dostajemy stolik. Zapowiada się kilka godzin balu. 
Do jedenastej muzyka mechaniczna, kolacja i alkohol. Na godzinę przed północą zaczynają  
się występy — popisy solowe tancerek, piosenkarzy i muzyków. Na razie nikt nie tańczy. Co 
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jakiś  czas ludzie unoszą ręce uzbrojone w kołatki  — grzechotki,  kręcąc nimi  młynka w 
powietrzu. Przed północą zaczynają się tańce i zabawa nabiera rumieńców.

Siedzimy w piątkę rozglądając się wkoło. Nie musimy długo szukać, Całe stoły obsadzone 
uroczymi  paniami,  uczestniczkami  zbiorowych  wycieczek  z  KDL-ów.  Po  kilku  minutach 
niektórzy koledzy tańczą — zrazu nieśmiało, jakby wstydliwie.  Po kwadransie mamy już 
masę znajomych, a kiedy tuż przed 100 zgarniam chłopaków do wyjścia, muszę niemal siłą 
wyciągać ich z objęć naprawdę uroczych Armenek i Kubanek. Wiem, że mają mi to za złe, 
ale wcześniej już obiecałem dostarczyć wszystkich o umówionej porze na lotnisko.

W tej  sytuacji  zrozumiałe,  że do hotelu wpadamy dosłownie na sekundy i  w ostatniej  
chwili łapiemy taksówki. Jeszcze długo potem Jaśko ma do mnie pretensje — trafiała mu 
się bowiem znowu wyjątkowa okazja W odpowiedzi przytaczam mu jego własną głęboką 
sentencję o babach, ale niepocieszony Janek mówi coś jeszcze o wyjątkach. Jak zwykle, do 
niego należy ostatnie słowo — Jaśko ma zawsze rację!

1 stycznia 1988, w samolocie, na wysokości 10 000 metrów

Po trzech godzinach drzemki w fotelu spostrzegam, że za oknem jest jasno, słonecznie. 
Pod nami gruby, ażurowy dywan cumulusów i miejscami widoczne spienione grzywaczami 
wody Atlantyku. Z tej wysokości ocean sprawia wrażenie bezkresu zastygłego w bezruchu.

Wpatrzony w niewielki bulaj wracam wspomnieniami do fascynującego, ale niełatwego i 
długiego „skoku” przez Atlantyk. Dużo działo się w ostatnich miesiącach, przepłynęliśmy 
tysiące mil, odwiedziliśmy liczne kraje cumując lub rzucając kotwicę w 14 różnych portach.  
Byliśmy w krajach Europy Zachodniej, Afryki i Karaibów — na Małych i Dużych Antylach, na 
wyspach Morza Północnego, Atlantyku i Ameryki Środkowej.

Wydaje mi się, jakbym z Gdyni wypłynął już bardzo, bardzo dawno temu — przygoda z 
trudem  mieści  się  w  kalendarzowym  czasie,  osobiste  wrażenia  koryguje  prosta 
matematyka, wyprawa trwała nieco ponad sto dni, lecz wspomnieniami musi wypełnić mi 
przyszłe lata i wypełni, jestem o tym głęboko przekonany.

Dzięki  miłej  obsłudze  stewardes  czechosłowackich  linii,  sympatycznej  atmosferze  i 
szampanom udaje nam się do czasu lądowania w Pradze utrzymać sylwestrowy nastrój. W 
sumie  podróż  nadspodziewanie  przyjemna.  Ta  doba  miała  dla  nas  jedynie  18  godzin.  
Oddaliśmy w ciągu 9-godzinnego loty z Hawany do Pragi  te wszystkie  godziny,  które z 
takim mozołem zdobywaliśmy  płynąc  przez  wiele  tygodni  ze  wschodu  na  zachód.  Bez 
względu  na  wszystkie  rozumowe  racje  jest  to  fenomen,  który  wywarł  na  mnie  duże 
wrażenie. Noc spędzona w praskim hotelu upływa na wielogodzinnej rozmowie. Wracamy 
wszyscy do sprawy wypadku, analizujemy wcześniejsze zdarzenia i przygotowujemy się do 
spotkania z krajem.

2 stycznia, Katowice

I już bez specjalnych wrażeń lądujemy na Okęciu po trwającym niespełna półtorej godziny 
locie.

Na lotnisku oczekuje mnie niezawodna M. Po krótkim i serdecznym powitaniu w tłumie 
rozpoznaję jeszcze Jolę, która wróciła do Polski przed kilku dniami. Są również znajomi z  
Gdańska i Przemyśla. Na krótko jeszcze zbieramy się razem. M. robi nam wspólne zdjęcie 
z  cyklu  „portret  załogi”  i  żegnamy  się  mocnym  uściskiem  dłoni.  Teraz  dopiero  —  w 
rozmowie z M. dowiaduję się o niedawnej śmierci Ojca. Mimo pewnego przygotowania i 
delikatności, z jaką wiadomość tę przekazuje mi M., jestem porażony. Minie wiele minut,  
nim przez ściśnięte gardło wykrztuszę pierwsze słowa.

   Podróż do Katowic upływa szybko. Dowiaduję się o szczegółach tragicznej choroby Ojca,  
o  wysiłkach  moich  przyjaciół  -  lekarzy  i  przeżyciach,  którymi  przez  ostatnie  tygodnie 
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pochłonięta  była  cała  nasza rodzina.  Dla  lekarzy  i  rodziny  zachowam w sercu  głęboką 
wdzięczność. Nie mogę się jednak wyzbyć żalu do siebie, że zabrakło mnie w czasie, kiedy 
mój  Ojciec najbardziej  mnie potrzebował.  Straciłem go — a tyle  miałem Mu jeszcze do 
powiedzenia...

Niezbyt  dokładnie pamiętam,  kiedy byliśmy na miejscu.  Otworzywszy  drzwi  zobaczyłem 
stojącego na środku pokoju chłopczyka, chwiejącego się na niepewnych jeszcze nóżkach, z 
elegancką muszką na szyi  oraz z lękiem i zaciekawieniem w oczach. Tak witał  mnie po 
wielu tygodniach nieobecności mój syn. Obok stała dumna M. Byłem znowu w domu.
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Uczestnicy wyprawy

Jolanta Szczerbińska. Najmłodsza uczestniczka rejsu, mężatka. Absolwentka anglistyki 
Uniwersytetu Lubelskiego. Tłumacz, pracuje w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie. 
Jachtowy sternik morski. W czasie rejsu odpowiedzialna za stan żagli.

Andrzej Remiszewski. Urodzony w 1951 roku. Syn słynnej żeglarki —Teresy Remiszewskiej. 
Żonaty, dwóch synów. Ukończył Wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Pracownik 
Polskiego Rejestru Statków. Mieszka w Wejherowie. Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Pasjonat 
żeglarstwa. W czasie rejsu pełnił funkcję kapitana.

Robert Sienkiewicz. Urodzony w 1947 roku. Mieszka w Lublinie. Od 1986 roku jachtowy 
kapitan żeglugi wielkiej. W czasie rejsu pełnił obowiązki pierwszego oficera, zastępcy kapitana. 
Biolog. Żonaty.

Ryszard Mruk. Urodzony w 1930 roku. Inżynier elektronik. Zatrudniony w rzeszowskiej filii 
krakowskiego oddziału TVP. Jachtowy kapitan żeglugi bałtyckiej. Żeglarsko aktywny od około 
30 lat.

Artur Kogut. Rocznik 1946. Mieszkaniec Przemyśla. Główny energetyk przemyskiego 
„Elbudu”. Żonaty, dwoje dzieci. Jachtowy sternik morski. Organizator wyprawy, przedstawiciel 
armatora i ochmistrz wyprawy.

Jan Kostiuk. Urodzony w 1954 roku. Mieszka w Przemyślu. Żonaty, 1 córka. Właściciel 
prywatnego przedsiębiorstwa, mechanik. Pierwszy raz na morzu.

Jerzy Kurkowski. Rocznik 1948. Żonaty, dwoje dzieci. Absolwent Warszawskiej Akademii 
Medycznej. Asystent Kliniki Neurologii w Katowicach. Żeglarz jachtowy. Lekarz wyprawy.

Autor książki:
Jerzy Lech Kurkowski. Urodzony w 1948 roku. Absolwent Akademii Medycznej w 
Warszawie, Wydział Lekarski. W 1973 doktorat z farmakologii eksperymentalnej. W 1997 
kończył studia w zarządzaniu ochroną zdrowia w Lexinton w USA. Dyrektor Centralnego 
Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach i Kierownik Zakładu Ekonomiki 
Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiej Akademii Medycznej, Wiceminister Zdrowia w 
gabinecie Bieleckiego.
Zdobył  dwa złote medale w pływaniu podczas 254 Mistrzostw Świata Lekarzy w Garmisch-
Partenkirchen.  W zawodach uczestniczyło  2,5 tys.  lekarzy.  Konkurowali  w kilku kategoriach 
wiekowych.  Kurkowski  zdobył  pierwsze złoto w kategorii  po 55 roku życia na dystansie 100 
metrów stylem dowolnym, a drugie na dystansie 50 m stylem motylkowym.
Odszedł nagle w pełni sił i aktywności 9 października 2004 roku, mając 56 lat. Pochowany na 
cmentarzu w Panewnikach.
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Oświadczenia
Las Tunas 1987, 12, 23

J. k. ż. w. Andrzej Remiszewski 
kapitan s/y „Dar Przemyśla”

Oświadczenie dot. przebiegu wypadku
s/y „Dar Przemyśla” w dniu 20 grudnia 1987 r.

u wybrzeży Kuby

W dniu 1987-12-14 o godzinie 2015 (wszystkie czasy podaję w czasie jachtowym GMT + 4) 
opuściliśmy port Christiansted (St. Croix, Wyspy Dziewicze, USA) z przeznaczeniem do 
Matanzas i Havany. Trasa prowadziła na południe od Puerto Rico, przez Cieśninę Mona, dalej 
wzdłuż północnych wybrzeży Hispanioli i Kuby.

Nawigacja terystyczna nastręczała trudności — od Cabo Rojo w Puerto Rico w dniu 1987-12-
15 godz. 2400 do wybrzeży Kuby nie udało się zobaczyć żadnego światła. Wobec zachmurzenia 
nieba pozycję określałem osobiście na podstawie obserwacji charakterystycznych punktów 
wybrzeży. W nawigacji zliczeniowej uwzględniłem następujące poprawki: działanie prądu o 
kierunku zbliżonym do drogi jachtu i prędkości rzędu 0,5 do 1,0 w., nieuniknione błędy w 
sterowaniu wywołane ostrzeniem jachtu na fali, oraz w ostatnich dwóch dobach poślizg 
propelera logu na dość dużej nadążającej fali. W związku z niedużym stopniem pewności takiej 
nawigacji nocami prowadziłem jacht osobiście, chodząc spać ok. godz. 05°°. 19 grudnia 
zaistniały warunki do obserwacji astronomicznych. Dwie linie pozycyjne ze Słońca wykonał R. 
Sienkiewicz, uzyskując na moment kulminacji, tuż przed godz. 1300 pozycję obserwowaną φ = 
20°29,7 ‘W i λ = 073°08,0’ (podaję za Dziennikiem Jachtowym). Dokładność tej pozycji 
określiłem jako wysoką a potwierdziła ona w zasadzie nawigację zliczeniową.

O godzinie 1900 dnia 19 grudnia nastąpiło przejście na mapę 3865, na której prowadzono 
nawigację aż do chwili wypadku. Pozycja została odnotowana w dzienniku Jachtowym φ = 
20°29’N i λ = 073°54,5’W. Krótko potem dokonałem kilku namiarów na łunę Cabo Maysi. 
Liczyłem na uchwycenie w nocy dalszych latarń co jednak nie nastąpiło.

Podczas nocy przeniosłem pozycję zliczoną o około 12 mil na północ, gdyż stwierdziłem, że 
na baksztagowej fali sternicy ostrzą cały czas nadmiernie i średni kurs w ciągu nocy był 

faktycznie o około 15⁰ w prawo od założonego. Około godziny 1030 dnia 20 grudnia dokonałem 

namiaru na Punta de Mulos i górę Loma Cuchillo, ale wobec niepewnej ich identyfikacji 
wstrzymałem się z wykreśleniem pozycji. Liczyłem na uchwycenie innych obiektów i gdy to nie 
nastąpiło w oparciu o te namiary i ocenę poprawek kursu i prędkości o godzinie 1605 
przerzuciłem pozycję zliczoną na φ = 21°21 ‘N i λ = 076°13’W. Wykreśliłem dla kontroli nakres 
drogi wstecz, stąd na mapie są dwa nakresy do godziny 1605. O przesunięciu pozycji 
poinformowałem oficera wachtowego A. Koguta.

Rano 20 grudnia stwierdziłem prucie się dolnego liku żagla genua I. W celu umożliwienia jej 
zrzucenia należało postawić inny żagiel i dlatego też około 1100 wszedłem na maszt, by 



90

ściągnąć puszczony dzień wcześniej fał. Po obiedzie około 1450 zrzucono genuę I, stając w dryf 
na bezanie, a około 1525 postawiono prawego foka pasatowego na spinakerbomie. Zapisy tych 
faktów w Dzienniku Jachtowym są częściowo błędne, mianowicie jacht stał w dryfie od 1450 do 
1525 a nie do 1600. O godzinie 1715 postawiono zeszytą genuę, a foka pasatowego postanowiłem 
przetrzymać do zmiany wachty o 20°°. Zarządziłem ściślejszą obserwację ze względu na to, że 
nie byłem dostatecznie pewny pozycji a kurs zaczynał być zbieżny do lądu. Wybrzeże było 
bardzo słabo widoczne w odległości około 8 mil po lewej burcie. Oceny odległości dokonałem 
wspólnie z R. Sienkiewiczem i R. Mrukiem. KK = 280°, cp = -5 °, KD = 275°. Kierunek prądu 
przyjmowałem jako równoległy do drogi jachtu. Wiatr wiał wg mojej oceny z kierunku ENE, w 
Dzienniku Jachtowym zapisano NE. Siła wiatru 4°B, po zapadnięciu zmroku, około 1900 wzrosła 
do 5°. Fala około 2 metrów zza rufy — nie całkiem zgodna z kierunkiem wiatru. Zmniejszyło to 
efekt „wywożenia” jachtu w prawo co umożliwiało dokładniejsze sterowanie. Podobny skutek 
miało równoważące działanie foka pasatowego. Układ żagli był w tym czasie następujący: na 
lewym sztagu duża genua I, na prawym sztagu i na spinakerbomie fok pasatowy. Prędkość 
jachtu wynosiła 5,0 do 6,5 węzła wg logu co dawało nad dnem około 7 do 7,5 węzła.

Około 1900 ktoś zauważył przed dziobem światło błyskowe o okresie 5 sekund, które 
zidentyfikowałem jako Punta Roma. O godzinie 1910 (log = 53,0) R. Sienkiewicz wykonał namiar 
na tę latarnię: NK = 268 wykreśliłem na mapie, konstatując, że przechodzi on dokładnie przez 
pozycję zliczoną na tę godzinę, co jako mało prawdopodobny przypadek opowiedziałem 
załodze na pokładzie. Chwilę wcześniej, jeszcze z pod pokładu wydałem polecenie zmiany 
kursu na KK = 290°, co jednak jak się okazuje z rozmów po wypadku nie zostało wykonane. 
Istnieje możliwość, że polecenie przekazane przez kogoś trzeciego w ogóle nie dotarło do 
sternika, a w tym czasie mogła nastąpić dwukrotna zmiana sternika związana z jedzeniem 
przez wachtowych kolacji. A. Kogut twierdzi, że do chwili urwania się brasu sterował 
niezmiennie KK = 280°, ze szczególnym naciskiem by „nie odchodzić w prawo” na co w 
poprzednich dniach stale nalegałem.

O godzinie 1940 (log = 56,3 R. Sienkiewicz wykonał kolejny namiar na Punta Roma NK = 257°, 
który w asyście R. Mruka wykreśliłem na mapie jako NR = 255°. Następnie przeniosłem linię 
pierwszego namiaru o 4,1 mili w kierunku wynikającym z kursu KK = 290°, czyli KD = 285° 
uwzględniając poprawkę na prąd i poślizg logu 0,8 mili. Uzyskałem pozycję φ = 21°25’N i λ  = 
076°44’W, która różni się od zliczonej o około 2,5 mili. Jest ona położona o 1,5 mili na wschód 
od pozycji, którą uzyskałem przenosząc linię pierwszego namiaru w kierunku w jakim faktycznie 
szedł jacht (KD = 275°). W trakcie wykreślania tej pozycji ktoś zauważył kolejne światło, podano 
najpierw, że jest ono błyskowe o okresie 10 s. potem R. Mruk zmierzył stoperem okres 8 s. R. 
Sienkiewicz wykonał namiar NK = 230°, podany mi przez R. Mruka na dół do stołu 
nawigacyjnego. Uznałem, że jest to pomyłka w odczycie pierwszej cyfry — namiar 130° 
pasowałby do latarni Masterlero (Puerto Padre) o charakterystyce FI.W.8s. Na moje żądanie R. 
Sienkiewicz namiar powtórzył z tym samym wynikiem. Pamiętam, że zapisałem na środku mapy 
godzinę 1945 i stan logu, ale zapis ten jest obecnie nieczytelny. Sprawdzałem wtedy możliwość 
popełnienia poważnego błędu w nawigacji dopasowując zrobione namiary do latarń położonych 
na wschód jak i na zachód. Zarządziłem też wykonanie kolejnych namiarów za 15 minut. Około 
1950 pękł bras spienakerbomu. Do uprzątnięcia szkody poszli R. Sienkiewicz i J. Kurkowski (A. 
Kogut pozostał przy sterze). Wyszedłem na pokład i widząc co się stało zarządziłem zrzucenie 
foka pasatowego i zmianę kursu na 315°. Nie miałem nadal pewności co do pozycji i uznałem, 
że bezpieczniej przyjąć kurs odchodzący od wybrzeża. Wróciłem do mapy by jeszcze raz 
wyjaśnić sprawę niezidentyfikowanego światła 8s., nie wiedząc, że R. Sienkiewicz polecił A. 
Kogutowi odpaść w lewo na czas zrzucania foka. Trwało to kilka minut, podczas których jacht 
szedł z prędkością około 5,5 węzła. A. Kogut z całą pewnością nie miał świadomości bliskości 
brzegu, ponieważ od kilku godzin, widząc, że zajmuję się nawigacją osobiście, pozostawał na 
pokładzie. Podobny manewr chwilowego odpadnięcia stosowaliśmy już uprzednio, gdy raksy 
obu sztaksli zaczepiały się o siebie z powodu nadmiernego zbliżenia sztagów.
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Pod pokładem doszedłem do wniosku, że światło 8s. znajduje się w rejonie wejścia do Puerto 
Manati i nie figuruje w Spisie Świateł, tom I. W tym momencie usłyszałem krzyk na pokładzie 
„Ląd, ster na prawo”, gdy wyskoczyłem do zejściówki nastąpiło lekkie uderzenia stępką o dno. 
Jacht był w przybojowej fali. Pojawił się J. Kostiuk, który przyszedł z forpiku — kazałem mu: 
„Jaśku, pal silnik!”, co zaczął robić natychmiast, lecz silnik zaskoczył i zgasł od razu. Zawołałem 
„Jola na pokład, stawiaj bezana, szybko!”. Intencją moją było uzyskanie zdolności ostrzenia na 
wiatr i pójście przeciw fali. Kolejne trzecie uderzenie było silne, jacht pochylił się mocno w 
prawo, kazałem J. Szczerbińskiej zostawić bezana i iść do kokpitu, poleciłem A. Kogutowi i jej 
mocno się trzymać i odrzuciłem sugestię otwarcia tratwy ratunkowej, co w przyboju nie miało 
sensu. Gdy schodziłem pod pokład przez prawą burtę napływała woda, ale było widać, że jacht 
na razie nie tonie, uderzał o dno morskie. Przy pomocy J. Kostiuka dostałem się wysoko na 
lewą burtę i włączyłem radiotelefon Falkon II, kanał 2182 kHz, automatyczny sygnał alarmowy 
(był tak stale nastawiony), UKF kanał 16. Ze słuchawką UKF wróciłem, schodząc po zabudowie 
prawej burty, do zejściówki i nadałem pierwszy komunikat: Mayday, mayday, mayday, this is 
Polish yacht stranded on the north coast of Cuba, west of Puerto Padre (nie pamiętałem w tym 
momencie nazwy latarni Roma). Następnie z J. Kostiukiem podawaliśmy R. Mrukowi pasy 
ratunkowe, które on podawał na pokład. Chwilę przed lub po nadaniu komunikatu udało mi się 
wezwać załogę w całości do kokpitu, wyjaśnić, że jacht nie zatonie i nie wolno go opuszczać. 
Po wciągnięciu pasów, wspólnie z R. Sienkiewiczem wyjęliśmy rakiety i pistolet. Ktoś wystrzelił 
kolejno trzy rakiety, a ja tymczasem zająłem się gromadzeniem dokumentów jachtu i załogi, 
które wyniosłem zawinięte w folię w plecaku polecając A. Kogutowi zamocować je do koła 
sterowniczego. Potem podałem J. Szczerbińskiej koc lub śpiwór i jeszcze jakąś odzież. Załoga 
schodziła parami do wnętrza by ratować rzeczy osobiste. Znalazłem rozmoczoną mapę, na 
której prowadzono nawigację, dałem ją do schowania A. Kogutowi, który schował ją do worka z 
rakietami (odebrałem ją po przyjściu pomocy). Udało mi się odnaleźć 0.5 kg cukru w kostkach i 
czekoladę, co podałem do kokpitu dla wzmocnienia załogi. Światło salingowe paliło się, a po 
jego zgaszeniu ktoś dostrzegł w pobliżu zarys lądu. Wystrzelono (R. Mruk) czerwoną rakietę 
spadochronową co umożliwiło stwierdzenie, że ląd jest około 100 m od nas. W międzyczasie co 
kilka minut nadawałem komunikat „Mayday”, próbował to robić także J. Kostiuk korzystając z 
instrukcji wywieszonej przy UKF. Światło na stole nawigacyjnym ciągle się paliło. Około 2230 na 
brzegu pojawiło się światło pojazdu. Wystrzeliliśmy czerwoną rakietę spadochronową (W ciągu 
poprzedniej godziny nie udało się wystrzelić kolejnych rakiet z pistoletu; były spuchnięte). 
Żołnierze z „Guardafrontera” informowali mnie 21 grudnia, że zauważyli łącznie 4 rakiety (z 
wystrzelonych pięciu), mylnie podając godzinę wystrzelenia pierwszej na 2100 czasu 
kubańskiego co oznaczało 2200 czasu jachtowego, gdy tymczasem wystrzeliwanie rakiet 
nastąpiło około 2030.

Pojazd podjechał bliżej brzegu i wtedy R. Mruk nadał za pomocą lampy salingowej „SOS”, na 
co pojazd mignął światłami i odjechał. W związku z tym zarządziłem wejście załogi pod pokład i 
przeczekanie do rana. Jacht leżał spokojnie, choć wstrząsany był uderzeniami fali i stanowił 
dobrą osłonę przed zimnem i bryzgami wody. Propozycję J. Kostiuka, że uda się na ląd 
odrzuciłem, że ryzyko doznania obrażeń na rafie po ciemku jest zbyt duże i jeśli pomoc nie 
nadejdzie to linę ratowniczą przeciągniemy na ląd rano. Było to tym bardziej celowe, że załoga 
była już zmęczona, a poziom wody w miarę odpływu opadał. Ustaliłem cogodzinne wachty dla 
wyglądania pomocy i kontroli czy stan jachtu się nie pogarsza. Krótko potem, ok. 2400 R. 
Sienkiewicz zauważył nadjeżdżający ciągnik z żołnierzami. Po krótkiej wymianie zdań 
uzgodniono, że pięć osób zostanie ewakuowanych z dokumentami na ląd, a dwie (R. 
Sienkiewicz i J. Kostiuk) będą pilnować jachtu do świtu. Faktycznie na jachcie pozostał jeszcze 
R. Mruk. Przewieziono nas do szopy położonej około 100 — 150 m od jachtu, gdzie zostaliśmy 
zakwaterowani, a ja wstępnie przesłuchany.

W tym czasie pozostali na jachcie członkowie załogi napompowali ponton i przy pomocy A. 
Koguta i J. Kurkowskiego prowadzili do 05°° dnia 21 grudnia ewakuację rzeczy na ląd. W 
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godzinach 05°° do 08°° spaliśmy na pryczach w szopie. O godzinie 07°° (czas kubański GMT + 
5, czyli czasu jachtowego 08°°) po ponownym przesłuchaniu i poleceniu załodze ratowania 
wyposażenia zostałem zabrany ciężarówką wojskową wraz z tłumaczką J. Szczerbińską do 
Puerto Manati, aby uzyskać połączenie telefoniczne z ambasadą w Hawanie. Udało się to 
dopiero ze stolicy prowincji Tunas o godzinie 1530. W dniu następnym dopiero o godzinie 1600 
udało się powrócić na miejsce wypadku. Okazało się, że załoga przy pomocy Kubańczyków 
przez 21 i 22 grudnia prowadziła akcję ratunkową wyposażenia z dobrym skutkiem. Cały sprzęt 
został załadowany na ciężarówkę i przewieziony do miasta Manati, gdzie zrzucono go pod 
gołym niebem na posterunku policji. Władze graniczne odmówiły wydania zgody na pozostanie 
trzech członków załogi na miejscu dla dalszego demontażu wyposażenia. Udało mi się uzyskać 
zobowiązanie „Guardafrontera” na piśmie o przyjęciu odpowiedzialności za jacht z wyłączeniem 
szkód spowodowanych przez morze.

Natychmiast po przybyciu do Manati zostaliśmy z J. Szczerbińską oddzieleni od reszty załogi i 
przewiezieni do Tunas, gdzie do tej pory przebywamy. Uniemożliwiono mi przyjęcie oświadczeń 
załogi na temat przebiegu wypadku oraz stwierdzenia w jakich warunkach zakwaterowano 
pozostałych członków załogi w Manati.

Niniejsze oświadczenie sporządziłem własnoręcznie na podstawie zapamiętanych faktów, 
mapy i Dziennika Jachtowego.

Andrzej Remiszewski

Robert Sienkiewicz

Oświadczenie dotyczące wejścia na mieliznę
jachtu „Dar Przemyśla”

Na jachcie w trakcie całego rejsu pełniłem funkcję oficera wachtowego, załoganta i kuka.

Wejście na mieliznę nastąpiło 20.12.87 r. około godz. 2005 na przylądku „Punta Brava” (N. 
wybrzeże Kuby). Ostatnią pozycję obserwowaną określiłem 19.12.87 r. z obserwacji Słońca 
(dwie nierównoczesne linie pozycyjne, ostatnia z kulminacji). Współrzędne pozycji 
obserwowane: φ = 20°29,7’N λ = 075°08,0’W godz. 12.53 czasu okrętowego log 84,3. Jacht 
płynął KK = 280°. Wiatr NE 4-5°B. Około godz. 20°° została zauważona łuna światła latarni 
Cabo Maisi położonej na E wybrzeżu Kuby. Sugerowałem kapitanowi wejście w jej zasięg, tak 
aby było widoczne źródło światła i możliwe określenie pozycji obserwowanej. Jednak kapitan 
wydał polecenie zmiany kursu bardziej w prawo. Uniemożliwiło to wzięcie namiarów i określenie 
pozycji obserwowanej. Przez dalszą część nocy żadna z wacht nie zauważyła świateł kolejnych 
latarń. Byliśmy poza ich zasięgiem. Podczas dnia kapitan dwukrotnie przenosił pozycję zliczoną 
na podstawie szacowania odległości do widocznego z lewej burty w oddali wybrzeży Kuby. 
Sugerowałem kapitanowi zbliżenie się w porze dziennej do lądu, aby określić Po, gdyż według 
mojej oceny Pz była niepewna. Kapitan nie zareagował na moją sugestię. Pod koniec mojej 
wachty tj. przed godz. 1400 kapitan polecił postawić dodatkowo na prawym sztagu foka 
pasatowego (na lewym stała genua). Byłem przeciwny tej decyzji, gdyż i tak płynęliśmy z 
prędkością 5-6 w na samej tylko genule. Dziwiło to, że zaczniemy forsować wąski kanał 
położony między N. wybrzeżem Kuby a rafami Wysp Bahama, w porze dziennej. Jednakże na 
początku następnej wachty (oficerem wachtowym był kol. Artur Kogut) fok pasatowy został 
postawiony. Około godz. 1900 przed dziobem ukazało się światło latarni. Wziąłem namiar NK = 
272°, a kol. Ryszard Mruk określił charakterystykę — FI. 5s. Kapitan wykreślił namiar na mapie, 
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następnie wyszedł na pokład i poinformował obecnych, że namiar przeciął się dokładnie z 
pozycją zliczoną odłożoną na moment obserwacji. Kapitan był bardzo zadowolony, że jego 
kalkulowane pozycje zliczone okazały się być prawdziwe. Niedługo potem ukazała się druga 
latarnia. Kol. R. Mruk sprawdził jej charakterystykę — FI. 8s. Wziąłem na nią namiar NK = 230°. 
Kapitan wykreślił go i stwierdził, że nie pasuje do ostatniej pozycji zliczonej. Dla pewności 
powtórzyłem namiar. Namiar wyniósł 230°. Nadal płynęliśmy NK = 280°, wiatr NE 4-5°B. Około 
godz. 1950 pękł bras foka pasatowego. Skoczyłem na dziób, aby chwycić spinakerbom i zrzucić 
foka. Pomagał mi w tym kol. Jerzy Kurkowski. Razem zrzuciliśmy żagiel i zamocowaliśmy 
spinakerbom na pokładzie. W momencie pęknięcia brasu sternik na krótko odpadł w lewo w 
celu złagodzenia uderzenia spinakerbomu o sztag. Kończąc pracę na dziobie zobaczyłem zarys 
brzegu. Krzyknąłem do sternika „ster prawo”. W tym momencie poczułem szurnięcie kilem o 
dno. Po krótkiej chwili nastąpiło pierwsze silne uderzenie kilem, potem drugie i trzecie. W czasie 
tych uderzeń ściągnąłem genuę. W pewnym momencie jacht obrócił się na kilu i położył się na 
prawej burcie. Zszedłem z dziobu po mocno przechylonym pokładzie do kokpitu a następnie 
pod pokład. Jacht leżał na prawej burcie a przez pokład dostawała się woda. Wydostałem 
rakiety spadochronowe, rakietnicę i rakiety pistoletowe podał mi kapitan. Wystrzeliłem 3 
czerwone rakiety z kokpitu. Założyłem pas ratunkowy. Wcześniej został nadany przez kapitana 
sygnał wzywania pomocy (przez radiotelefon pośrednio- falowy i UKF. Wszyscy zgromadzili się 
w kokpicie. Po stwierdzeniu, że jacht mocno siedzi na mieliźnie i woda nie podnosi się wyżej, 
część załogi weszła pod pokład (między innymi i ja), aby zabrać wodę, apteczkę, koce, 
dokumenty jachtu i załogi, cenniejsze rzeczy osobiste. Jacht nadal nie zmieniał położenia a 
woda powoli opadała. W związku z tym załoga weszła do środka a ja jako pierwszy objąłem 
wachtę na zewnątrz w kokpicie. Wziąłem namiary na obydwie widoczne latarnie i trzy łuny 
świateł na brzegu, zanotowałem czas i log. Niestety kartka, na której zapisałem namiary 
zaginęła. Około godz. 2400 z brzegu podjechał do jachtu traktor z ludźmi. Był odpływ. Po 
wstępnych rozmowach traktor odjechał ciągnąc długą linę na ląd. W międzyczasie został 
napompowany ponton. Ustalono, że na jachcie pozostaną: ja, kol. R. Mruk i kol. J. Kostiuk. 
Pozostali zejdą na ląd. Do 05°° przebywaliśmy na jachcie ładując rzeczy do pontonu a kol. J. 
Kostiuk przewoził je na ląd. Następnego dnia tj. 21.12.87 razem ze służbą graniczną 
przewoziliśmy pontonem wyposażenie jachtu (to które udało się zdemontować), żywność i 
rzeczy osobiste. Czynności te wykonywaliśmy również 22.12.87 r. Około godz. 1600 przyjechał 
samochód ciężarowy, który zabrał uratowane rzeczy i nas do Manati. Kapitan i kol. Jolanta 
Szczerbińska nie uczestniczyli w ratowaniu wyposażenia i rzeczy osobistych, gdyż zostali 
zabrani przez władze graniczne celem udzielenia wyjaśnień.

Powyższe oświadczenie nie jest oparte na zapisach w dzienniku jachtowym i na mapie, gdyż 
oba te dokumenty kapitan zabrał ze sobą do Hawany.

Robert Sienkiewicz

I-I podpis nieczytelny

Manati 26.12.1987 r.

Oświadczenie
Mruk Ryszard — załogant i oficer wachtowy (wymiennie). Przed wypadkiem byłem pod 

pokładem, gdzie kapitan Remiszewski pracował przy mapie. Była godzina 1950, chciałem się 
zorientować w pozycji, ponieważ o 20°° miałem przejąć wachtę jako załogant a oficerem 
wachtowym miał być kpt. Sienkiewicz. Kapitan Sienkiewicz robił w tym czasie namiar na 
latarnię, a ja mierzyłem stoperem okres. Namiar kompasowy wyniósł wówczas 272°. Kapitan 
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Remiszewski wykreślił ten namiar na mapie. Po chwili Kpt. Sienkiewicz  zaobserwował 
następną latarnię i namierzył ją jako KK = 230°. Ja wówczas stwierdziłem, że namiar nie pasuje 
do pozycji zliczonej i byłem tym wynikiem zaniepokojony, wówczas Kpt. Sienkiewicz powtórzył 
namiar i potwierdził KK = 230° — okres świecenia 8 sekund, który sam namierzyłem; namiar 
w/g pozycji zliczonej nie pasował do pozycji na mapie. Kpt. Remiszewski stwierdził więc, że 
znajdujemy się prawdopodobnie bliżej niż wykazało zliczenie na mapie i wykreślił namiary na 
mapie. Stwierdziłem z tego wykresu, że jesteśmy ok. 3 Mil od brzegu, zrobiłem również pomiar 
na mapie między pozycją zliczoną a obserwowaną i powiedziałem do Kpt. Remiszewskiego, że 
jest to plama na prowadzonej nawigacji, ponieważ błąd wynosił 75 Mil do tyłu. Nie jestem 
całkowicie pewien w tej chwili czy Kapitan Remiszewski sprawdzał to również, bo ja wyszedłem 
na pokład do przejęcia steru. Ster miałem przejąć od Artura Koguta. W międzyczasie pękł bras 
prawego foka pasatowego i steru nie przejąłem, ponieważ A. Kogut powiedział, że jak zrobią 
porządek z fokiem — który już był zrzucany przez Kpt. Sienkiewicza i J. Kurkowskiego — to 
przekaże ster.

Czekałem więc w kokpicie i po chwili poczułem mocne uderzenie jachtu o coś twardego. 
Krzyknąłem do A. Koguta „prawo na burtę” i po chwili odpowiedź „nie słucha steru”. Wybiegł 
wówczas Kpt. Remiszewski na pokład i za chwilę poczułem dwa następne uderzenia jachtu o 
dno. Kpt. Remiszewski wydał komendę „żagle luz” i po paru sekundach jacht leżał w przechyle 
na prawą burtę i był wielokrotnie podrzucany i później obrócony kilem do fali. Wbiegłem pod 
pokład i powiedziałem aby ubierać pasy ratunkowe. Wyjąłem jeszcze dwa pasy ratunkowe i 
jeden z nich podałem J. Kurkowskiemu, a drugi zatrzymałem dla siebie. Wcześniej jeszcze po 
pierwszym uderzeniu jachtu była komenda Kpt. Remiszewskiego uruchomienia silnika która się 
nie powiodła. Gdy jacht osiadł na kamienistym dnie — co stwierdziłem latarką Kpt. Sienkiewicz 
odpalił trzy rakiety, następnie ja na polecenie Kpt. Remiszewskiego odpaliłem rakietę spado-
chronową. Następnie Kpt. Sienkiewicz jeszcze jedną zwykłą. Po dłuższym czasie na polecenie 
Kpt. Remiszewskiego odpaliłem następną rakietę spadochronową. Czekaliśmy wszyscy na 
pokładzie w pasach ratunkowych do chwili przyjazdu ciągnika pod jacht ze służbą graniczną 
Kuby. Polecili nam opuścić jacht lecz na ochotnika pozostał na jachcie J. Kostiuk, R. 
Sienkiewicz i ja a pozostali zostali ewakuowani na brzeg. Na jachcie czekaliśmy ok. 4 godz. 
zabezpieczając rzeczy załogi, które już w większości były zniszczone przez wodę wewnątrz 
jachtu. Na lądzie spędziliśmy dwie noce. W ciągu dwóch dni zdejmowaliśmy najcenniejszy 
osprzęt. Ja osobiście zdemontowałem Radiostację, radiotelefon, radionamiernik, log 
elektroniczny i kompas panoramiczny. Wspólnie wynosiliśmy żagle, agregat prądotwórczy, z A. 
Kogutem zdjęliśmy na brzeg bom bezana i bom grota wraz z żaglami. Z wnętrza jachtu została 
wyniesiona większość rzeczy i wyposażenia jachtu, która nie uległa zniszczeniu.

I-I podpis nieczytelny

Jolanta Szczerbińska 
j. st. m. oficer wachtowy

Oświadczenie o przebiegu wypadku s/y „Dar Przemyśla”

w dniu 20 XII 1987 na Kubie.

W dniu 20 grudnia 1987 r., miałam wachtę kambuzową, w związku z tym od godziny 04°° nie 
pełniłam służby pokładowej. Po godz. 1900 po sklarowaniu kambuza po kolacji wyszłam na 
pokład, gdzie przebywałam około 20 minut. Postawiona była genua i fok pasatowy prawy. W 
tym czasie za sterem stał A. Kogut, a w kokpicie siedział J. Kurkowski — obaj pełnili wachtę do 
godz. 20°°. Przy stole nawigacyjnym siedział A. Remiszewski, a obok stał R. Mruk i obaj 
zajmowali się pracą na mapie. Przed moim wyjściem na pokład słyszałam, że pojawiła się jakaś 
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latarnia po lewej burcie i że brano na nią namiary. W trakcie mojego pobytu na pokładzie 
pojawiło się światło drugiej latarni, w niedużej odległości od poprzedniej, chyba bliżej w kierunku 
dziobu. A. Remiszewski poprosił R. Sienkiewicza o zrobienie namiarów na te światła. Zeszłam 
pod pokład, aby podać namiernik. Namiar był robiony przez R. Sienkiewicza, a następnie 
powtórzony również przez niego na prośbę A. Remiszewskiego.

Dwukrotnie podano wartość NK = 230°. Po kilku minutach od tego momentu zeszłam pod 
pokład i położyłam się w koi. Będąc w koi usłyszałam, że urwał się bras foka pasatowego i ktoś 
poszedł zrzucić ten żagiel. Po kilku dalszych minutach usłyszałam podniesione głosy i 
postanowiłam zobaczyć co się dzieje na pokładzie. Zanim zdążyłam to zrobić usłyszałam 
polecenie A. Remiszewskiego, że mam natychmiast wyjść na pokład i postawić bezana. Chwilę 
wcześniej słyszałam polecenie kapitana skierowane do J. Kostiuka, aby uruchomił silnik. Na 
pokładzie paliło się światło salingowe, za sterem stał A. Kogut, a kilka osób robiło coś przy 
żaglach na dziobie. W momencie, gdy znalazłam się pod bezanmasztem poczułam dosyć silne 
uderzenie jachtu o coś twardego. Bryzgi fali, która uderzała z lewej burty ukośnie od dziobu 
zmoczyły mnie zupełnie. Zaczęłam stawiać żagiel, ale po kilku obrotach korbą poczułam 
następne uderzenie, po którym jacht zaczął się gwałtownie przechylać i musiałam się złapać 
want i relingu, aby utrzymać równowagę. Następnie usłyszałam, polecenie A. Remiszewskiego, 
że mam zaprzestać stawiania żagla, usiąść w kokpicie, trzymać się mocno i czekać na dalsze 
polecenia. Stałam w pobliżu tratwy ratunkowej, więc spytałam czy trzeba otwierać tratwę, na co 
otrzymałam odpowiedź przeczącą. Usiadłam w kokpicie obok sternika. W tym czasie A. 
Remiszewski wydał polecenie R. Sienkiewiczowi i J. Kurkowskiemu, którzy pracowali na 
dziobie, aby szybko wrócili do kokpitu. Dodał, że weszliśmy na mieliznę, że należy się mocno 
trzymać, nie wolno opuszczać jachtu i że zaraz będziemy wzywali pomocy. Jacht przechylał się 
coraz bardziej na prawą burtę pod wpływem uderzających w dno fal. Spod pokładu ktoś podał 
pasy ratunkowe dla mnie i dla A. Koguta, które założyliśmy na siebie. Następnie dostaliśmy 
ciepłe ubrania. Potem zajmowaliśmy się przywiązywaniem do jachtu kolejno podawanych 
rzeczy — plecaka z dokumentami, toreb z jedzeniem i ubraniami, itp. W międzyczasie na 
pokład wyszedł R. Mruk z rakietnicą i kilkoma rakietami i na polecenie A. Remiszewskiego 
strzelał czerwone rakiety w kierunku brzegu w odstępach kilkunastu minut. W świetle czerwonej 
rakiety spadochronowej zobaczyłam, że ląd jest w niewielkiej odległości. Po pewnym czasie 
wstrząsy spowodowane falami zmniejszyły się i jacht leżał na prawej burcie. Pod pokładem na 
zmianę pracowały po dwie osoby przy zabezpieczaniu rzeczy. Słyszałam jak A. Remiszewski 
wzywał przez krótkofalówkę pomoc. Około godziny 2200 zauważyliśmy na brzegu w bliskiej 
odległości światła jakiegoś pojazdu, z którego — gdy znalazł się on na brzegu na wprost jachtu 
- światłami zasygnalizowano nam, że odebrano nasze sygnały wzywania pomocy. W tym 
momencie R. Mruk nadał światłem salingowym sygnał SOS. Wstrząsy jachtu były już niewielkie 
i dostaliśmy polecenie wejścia pod pokład, w celu schronienia się przed zimnem i przeczekania 
do rana, aż zrobi się widno i będzie można podjąć jakieś działania. Ustaliliśmy kolejność wacht 
na pokładzie do rana i staraliśmy się znaleźć miejsce do położenia się. Około 2400 traktorem w 
pobliże jachtu przyjechali żołnierze kubańscy, którzy ewakuowali dokumenty oraz część załogi, 
w tym mnie, na brzeg.

[-] podpis nieczytelny

Puerto Manati 1987-12-22
Oświadczenie

Artur Kogut - oficer wachtowy-ochmistrz
Od godz. 1400 przyjąłem wachtę od Roberta Sienkiewicza i do 1600 pełniłem ją z Janem 

Kostiukiem a od 1600 do 20°° z Jerzym Kurkowskim. Przy przejmowaniu wachty kapitan Andrzej 
Remiszewski poinformował mnie o przeniesieniu pozycji zliczonej na pozycję położoną od 
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zliczonej na północny zachód o ok. 8 Mm. Kurs kompasowy w tym czasie był 280° . Następnie 
polecił mi postawić fola pasatowego na prawym sztagu. Na sztagu tym była postawiona genua 
I. Około godz. 1415 udałem się z Robertem Sienkiewiczem wykonać następujące czynności:

- zrzucić genuę I
- przepiąć i postawić genuę I na lewym sztagu
- uzbroić foka pasatowego w bom i bras
- postawić foka pasatowego na prawym sztagu. 
W  czasie  wykonywania  tych  czynności  przy  sterze  był  Jan  Kostiuk.  O  godz.  1500 

zmieniłem przy sterze Jana Kostiuka i sterowałem w dalszym ciągu     KK = 280°.
Od godz. 1600 ster przejął Jerzy Kurkowski ja zaś udałem się do stołu nawigacyjnego przy 

którym nawigację prowadził Kapitan Remiszewski. Poinformował mnie, że należy trzymać kurs 
(KK) 280°, do czasu ustalenia pozycji obserwowanej. Następnie zostanie zmieniony kurs na 
odlądowy (bardziej na północ). Na mapie były naniesione przez Kapitana kolejne pozycje 
zliczone do godz. 1600. Ponieważ nawigację i zapisy prowadził osobiście Kapitan udałem się na 
pokład. O godz. 1800 zmieniłem na sterze Jerzego Kurkowskiego - sterowałem do czasu awarii 
tj. do ok. godz. 2015. Po zapadnięciu zmroku Robert Sienkiewicz zauważył latarnię morską na 
którą wykonywał namiary które przekazywał kapitanowi.

Około godz. 1930 pękł bras foka pasatowego. Do usunięcia awarii udali się Robert Sienkiewicz 
i Jerzy Kurkowski. Robert Sienkiewicz poprosił mnie o zmianę na lewo na czas zrzucenia foka. 
Zmieniłem kurs na kilka minut na 265°. W tym czasie na pokład wyszedł Andrzej Remiszewski 
pytając co się stało, następnie polecił załodze pracującej na dziobie (Sienkiewicz i Kurkowski) 
by nie stawiać ponownie foka pasatowego, następnie zapytał o aktualny kurs, który był 280°. Po 
otrzymaniu odpowiedzi Kapitan polecił zmienić kurs na KK = 315° co bezzwłocznie uczyniłem.

O godz. 20°° na wachtę wyszedł Ryszard Mruk, któremu zaproponowałem przekazanie steru 
po rozbrojeniu bomu foka. Czynność ta jak przewidywałem miała zakończyć się za kilka minut.

Kilka minut później Robert Sienkiewicz krzyknął z dziobu, że widzi linię brzegową i że należy 
natychmiast zmienić kurs na maksymalnie w prawo co też uczyniłem. Po chwili, trudno mi 
określić dokładnie czas, odczułem pierwsze uderzenie kilu o dno, następnie dwa kolejne w 
odstępie kilku minut i w końcu położenie jachtu na prawą burtę na mieliźnie.

Po pierwszym uderzeniu Kapitan wydał polecenie J. Kostiukowi uruchomienia silnika, na 
dziób by zrzucono genuę a Joli Szczerbińskiej by postawiła bezana.

Po położeniu się jachtu na burcie wiadomo mi, że została uruchomiona radiostacja UKF oraz 
wystrzelono 5 czerwonych rakiet. Zgromadzona w kokpicie załoga ubrała kamizelki ratunkowe 
rozdane przez R. Mruka. Po pewnym czasie na brzegu zauważyliśmy światła pojazdu 
samochodowego, dającego znaki światłami. Po stwierdzeniu przez Kapitana, że ludziom i 
jachtowi nic nie zagraża udaliśmy się do wnętrza jachtu poza Robertem Sienkiewiczem, który 
miał obserwować jacht i światła na brzegu.

Ok. godz.2400 do jachtu podjechał traktor z Kubańczykami, którzy częściowo 
przetransportowali do strażnicy część załogi i rzeczy osobistych.

Jan Kostiuk, Ryszard Mruk, Robert Sienkiewicz i ja zajęliśmy się transportem przy pomocy 
pontonu pozostałych rzeczy, uprzednio rozciągając linę pomiędzy jachtem i brzegiem.

Dwa następne dni 5-ciu członków załogi rozbrajało jacht i przewoziło przy pomocy żołnierzy 
kubańskich sprzęt na brzeg. W tym czasie Andrzej Remiszewski i Jolanta Szczerbińska udali 
się do najbliższego miasta Manati.
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22-go 12.87 o godz., 1600 załadowaliśmy uratowany sprzęt na podstawiony w tym celu 
samochód ciężarowy i przewieźliśmy go do Manati, gdzie zaopiekowano się nami dając 
mieszkanie i wyżywienie. Sprzęt został złożony na posterunku Policji.

I-I podpis nieczytelny

Manati 1987-12-26

Oświadczenie
Ja, Jan Kostiuk zam. Przemyśl ul. Galińskiego 47 pełniłem na jachcie „Dar Przemyśla” funkcję 

załoganta i mechanika. W dniu 20 grudnia 1987 roku rano do godziny 0930 pełniłem służbę 
kambuzową. Od godz. 1200—1600 pełniłem wachtę; dwie pierwsze z Robertem Sienkiewiczem, a 
potem z Arturem Kogutem. Na wachcie przez dłuższy okres czasu stałem za sterem. W tym 
czasie trzymałem kurs 280°, wiatr 4-5°B, szybkość jachtu była 5-6 węzłów, widoczność była 
dobra, było zachmurzenie całkowite. Około godziny 1400 Artur Kogut i Robert Sienkiewicz 
postawili foka pasatowego na prawym sztagu. O godz. 1600 zakończyłem wachtę. Potem 
spędziłem większość czasu na pokładzie. Około godziny 1830 była kolacja i w tym czasie wachtę 
pełnił Artur Kogut i Jurek Kurkowski. Po godzinie 1900 zauważono latarnię o błysku 5 sek. 
Charakterystykę sprawdził Ryszard Mruk a namiar brał Robert Sienkiewicz. 

Pozycję jachtu ocenił na bardzo dobrą. Ja następnie udałem się do swojej koi i słuchałem 
radia. W pewnej chwili usłyszałem rozmowy na pokładzie, wyszedłem, zobaczyłem, że Robert i 
Jurek ściągają foka pasatowego, bo urwał się bras i jak stwierdziłem, że nie jestem potrzebny 
wróciłem na swoje miejsce. Była godzina 1950. Zacząłem słuchać radia i po pewnym czasie 
nastąpił pierwszy wstrząs. Wyskoczyłem natychmiast, gdy doszedłem do zejściówki kapitan 
krzyknął „pal silnik”. Zrobiłem to natychmiast. Po uruchomieniu silnik zaraz zgasł. W/g mnie 
została zablokowana śruba. Nastąpił drugi wstrząs i w tym momencie otworzył się (wypadł) blat 
trzeciej piwniczki i zaczęła się wdzierać woda dużym strumieniem. Jacht przechylił się 
gwałtownie i nastąpiło dalsze uderzenie. Byłem w tym czasie sam pod pokładem. 

Wody było coraz więcej. Podawałem wszystkim na pokładzie pasy, kapitan wszedł - włączył 
radiostację, a ja wzywałem pomoc za pomocą UKV. W międzyczasie wyciągnięto rakiety i 
oddano trzy strzały czerwone. Jacht przechylił się całkiem na prawą burtę, sunął się jeszcze 
kilka metrów i się zatrzymał. Oceniliśmy, że woda w tym miejscu miała głębokość około godz. 
2150 — 80 cm. Wszyscy zeszli później pod pokład, ja uruchomiłem oświetlenie i tak mieliśmy 
czekać do rana. Oprócz tego kapitan ustalił wachty co godzinę. Około godz. 1200 (o północy) 
przyjechał do jachtu ciągnik z Kubańczykami. Dowiedzieliśmy się, że jesteśmy na rafie na 
przylądku Punta Bravo, jest okres odpływu, do brzegu mieliśmy około 50-100 m. Artur Kogut, 
Jola Szczerbińska, Jurek Kurkowski i Andrzej Remiszewski pojechali ciągnikiem na brzeg i 
przeciągnęli linę. Następnie Robert i Rysiek zbierali w jachcie wszystko co było możliwe, a ja 
cztery razy woziłem pontonem w workach to na brzeg. Około godz. 05°° rano zrobiliśmy 
przerwę bo był przypływ i po ciemku nie można było już chodzić po rafie. Rano od godz. 09°° 
rozpoczęliśmy dalszą ewakuację przy pomocy Kubańczyków, która trwała do wieczora. 
Wyciągnęliśmy z jachtu radiostację, osprzęt nawigacyjny, UKV, radio, żagle, olinowanie, bomy, 
wyposażenie wnętrza, wymontowaliśmy agregat, rzeczy osobiste, część jedzenia, itp. W tym 
dniu rano kapitan i Jola udali się do portu Manati w celu nawiązania kontaktu z Ambasadą 
Polską w Hawanie. Następnego dnia w dalszym ciągu wymontowywaliśmy co było jeszcze 
możliwe a wieczorem, po otrzymaniu sam. ciężarowego udaliśmy się do miasta Manati, gdzie 
sprzęt został złożony na milicji, a my w piątkę przewiezieni zostaliśmy do przygotowanego dla 
nas domu na peryferiach miasta. Kapitan Remiszewski i Jola Szczerbińska z Manati razem z 
funkcjonariuszami milicji udali się do Las Tunas, a potem do Hawany.

/-/ podpis nieczytelny
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Manati, 26 grudzień 1987
Andrzej Remiszewski                                                                                 
kpt. s/y „Dar Przemyśla”
Jolanta Szczerbińska
oficer wachtowy

Oświadczenie
Oświadczamy, że w dn. 1987-12-21 rano, około 7 godzin po wypadku jachtu udaliśmy się 

samochodem „Guardafrontera” do placówki w Puerto Manati, aby połączyć się telefonicznie z 
Ambasadą PRL i przedstawicielem „Warty” w Hawanie. Planowaliśmy powrót natychmiast jak to 
będzie możliwe aby wziąć udział w akcji ratowniczej oraz zebrać oświadczenia załogi dotyczące 
wypadku. Na posterunku w Puerto Manati zostaliśmy przetrzymani pięć godzin od 08°° do 1300. 
Następnie przewieziono nas do stolicy prowincji Las Tunas (60 km) —mimo, że telefon był 
dostępny w mieście Manati — skąd umożliwiono nam 3-minutową łączność z Ambasadą o 
godzinie 0530.

Następnie przetrzymano nas wbrew woli w mieście Las Tunis do godziny 04°° dnia 22 
grudnia, a później przewieziono do Puerto Manati, gdzie oczekiwaliśmy na transport na miejsce 
wypadku do godziny 1600.0 godzinie 1600 dowieziono nas do obozowiska i wbrew 
wcześniejszym ustaleniom z Jefe de Imigracion capt. Arnoldo H. Ochoa uniemożliwiono 
jakąkolwiek pracę żądając natychmiastowej ewakuacji ludzi i sprzętu postawioną ciężarówką. 
Na prośbę zezwolenia pozostawienia 3 osób dla dalszego zabezpieczenia wyposażenia 
uzyskaliśmy wbrew wcześniejszym ustaleniom decyzję negatywną. O godzinie 1830 
przewieziono nas do Puerto Manati, gdzie po 3-godzinnych negocjacjach uzyskałem 
zapewnienie, że „Guardafrontera” bierze odpowiedzialność za jacht, za wyjątkiem szkód 
wywołanych działaniem morza. Następnie cała załoga została przewieziona do Manati, gdzie 
wyposażenie jachtu zrzucono na posterunku policji, pięć osób zakwaterowano w pobliżu, a nas 
natychmiast tj. o godzinie OO30 mimo protestu przewieziono do Las Tunas.

W Las Tunas ponownie zakwaterowano nas w hotelu „Las Tunas”, za co musieliśmy zapłacić 
łącznie 36 dolarów (za pierwszy nocleg w godz. 2200 21 grudnia do 03°° dn. 22 grudnia i za 
drugi nocleg w godz. 0200-0700 dn. 22 grudnia). Zaznaczam, że w dniach tych dysponowaliśmy 
kwotą 50 dolarów na całą załogę, nie mając pewności, czy uratowano jakieś pieniądze. Czek 
NBP wymieniono nam przymusowo na „zwykłe” peso, zamiast na tzw. „certyfikaty A” czyli peso 
wymienne do czego mieliśmy prawo.

Czas od 07°° do 1800 dnia 23 grudnia spędziliśmy zamknięci w Biurze Imigracion w Las 
Tunas, calle Angel Guarda 107, gdzie poddano rewizji nasz bagaż osobisty. Protokół w naszym 
posiadaniu. Następnie odmawiając nadal kontaktu z załogą przewieziono nas do biura 
Imigracion w Hawanie, gdzie przybyliśmy o godz. 03°° dn. 24 grudnia. Stamtąd zostaliśmy 
zwolnieni o godzinie 1230 tego dnia przez konsula Ambasady PRL w Hawanie radcę St. Rączkę 
i mogliśmy się zająć przygotowaniem pomocy dla reszty załogi oraz dokumentacją wypadku. 
Zaznaczamy, że był to ostatni dzień przed trzema dniami świątecznymi.

W dn. 26 grudnia o godz. 03°° dotarłem wraz z przedstawicielami firmy „Esicuba” 
reprezentującej „Wartę” do miasta Manati i mogłem spotkać się z załogą. Przekonałem się, że 
władze lokalne zajęły się troskliwie i serdecznie pozostałą częścią załogi. Odebrałem oświad-
czenia o przebiegu wypadku od 5 osób (J. Szczerbińska złożyła takowe już w dn. 22 grudnia w 
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Puerto Manati). Wspólnie z przedstawicielami firmy „Esicuba” zorganizowaliśmy transport załogi 
i sprzętu do Hawany na 28 grudnia.

Oświadczenie niniejsze składamy w celu przedłożenia odnośnym władzom polskim dla 
wyjaśnienia przyczyny opóźnienia w sporządzeniu pełnej dokumentacji o wypadku.

Andrzej Remiszewski   Jolanta Szczerbińska 

Andrzej Remiszewski

Dodatek nr 2 do oświadczenia w sprawie wypadku 
s/y „Dar Przemyśla”

W dniu 24 grudnia 1987 roku w godzinach rannych spotkałem w lokalu Imigracion w Hawanie 
załogę  amerykańskiego  jachtu  „Mary  Anne”,  który  rozbił  się  w  dniu  19  grudnia  br.  Pta 
Cobarrubia w odległości 9 Mm od miejsca wypadku s/y „Dar Przemyśla”.

Kapitan James Smith i członek załogi Allan Kibbe stwierdzili w mojej obecności na piśmie, że 
w tym czasie paliło się światło błyskowe o okresie 5s w głębi przylądka na pozycji <p = 21 °20’N 
i  X = 076°40’W, którego nie ma mapach i w spisie świateł.

Jak wiadomo w dniu 1987-12-20 stwierdziłem istnienie światła błyskowego o okresie 8s w 
rejonie Puerto Manati, którego też nie ma na mapach i w spisie świateł.

Ponieważ sąsiednie latarnie mają następujące charakterystyki:  Pta Roma — FI.W.5S i  P. 
Padre  FI.W.8s  oznacza  to,  że  istnieją  tu  latarnie  o  parami  równych  charakterystykach,  co 
uniemożliwia prowadzenie  nawigacji  terystycznej.  Zdecydowało  to,  o  zatonięciu  jachtu 
amerykańskiego  i  miało  niewątpliwy  wpływ  na  wypadek  s/y  „Dar  Przemyśla”,  ponieważ 
zaabsorbowany wyjaśnianiem sprawy tajemniczej  latarni  nie byłem w stanie poświęcić  dość 
uwagi temu co dzieje się na pokładzie.

Andrzej Remiszewski

Hawana 1987-12-27

Andrzej Remiszewski

Dodatek do oświadczenia o przebiegu wypadku 
s/y „Dar Przemyśla”

Po telefonie do Ambasady PRL w Hawanie niezwłocznie została poinformowana „Warta” i  
armator. W dniu 24 grudnia 1987 r. o godzinie 03°° przybyłem do Hawany, a o godzinie 1300 

udało mi się dostać do Ambasady, skąd wysłałem teleks do „Warty” ze szczegółowym opisem 
wypadku oraz teleks do rodzin załogi na adres MSZ.

   Następnie skontaktowałem się z przedstawicielem „Warty” firmą „Esicuba” w Hawanie i już 
następnego  dnia  wraz  z  jej  rzeczoznawcą  Felipe  Montano  udaliśmy  się  na  jacht  gdzie 
dotarliśmy 26 grudnia rano.

Stwierdziłem,  że  jacht  prawdopodobnie  nie  nadaje  się  do  naprawy,  jednak  zażądałem 
odpowiedniej ekspertyzy ze strony p. Montano. Odczytałem stan logu na jakim się zatrzymał—
9861,01, co oznacza, że od godziny 1940 jacht wg logu przebył 4,7 mili, co przy uwzględnieniu 
poprawki o wartość przyjmowaną uprzednio daje drogę przebytą nad dnem, do godziny 20 05 — 
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około  5,2  mili.  Następnie  przyjąłem  od  załogi  oświadczenia  o  przebiegu  wypadku  i  po 
upewnieniu się, że „Esicuba” zorganizowała transport ludzi i sprzętu do Hawany na 28 grudnia 
wróciłem w dniu 27 grudnia do Hawany, aby opracować dokumentację wypadku i organizować 
repatriację załogi.

podpis nieczytelny.

Puerto Manati 26-12-1987
inż. Andrzej Remiszewski 
Kapitan jachtu „Dar Przemyśla”

Protokół oględzin wraka s/y „Dar Przemyśla”
W  dniu  25  grudnia  o  godzinie  1630 udałem  się  z  Hawany  na  miejsce  wypadku  dokąd 

przybyłem 26 grudnia  o  godzinie  08°°.  Towarzyszyli  mi  przedstawiciele  firmy asekuracyjnej 
„Esicuba” panowie Arnoldo Nuñez i Felipe Montano.

Jacht znajduje się około 500 metrów w kierunku na S od Punta Brava zwrócony dziobem w 
kierunku ESE, w odległości około 50 m od suchego lądu i około 100 do 130 metrów za barierą 
rafy. Głębokość wody podczas odpływu wynosi około:

0,5 m po lewej burcie (od strony morza) i na dziobie
1,0 m po lewej burcie (od strony lądu) i za rufą.

Jacht leży na rafie na prawej burcie, pokładem w kierunku lądu, a dnem w kierunku morza, 
przechylony pod kątem około 60°.

Wspólnie z inspektorem p. Felipe Montano dokonałem zewnętrznych i wewnętrznych oględzin 
wraku i stwierdziłem co następuje:

— prawa burta na wysokości  obła od wręgu położonego 1 m ku rufie od grotmasztu do 
wręgu  położonego  0,5  m  ku  dziobowi  od  bezanmasztu  jest  zniszczona.  Wysokość  otworu 
wynosi 0,6 do 1,2 m. Na odcinku tym połamane są wręgi i wzdłużnik burtowy, którego kawałek 
długości  około  1,80  m pływa  w zęzie.  Prawoburtowy  zbiornik  wody pitnej  jest  wyrwany  ze 
swojego miejsca, cała zabudowa wnętrza PB od rufy aż do grodzi forpiku nie istnieje. Zbiorniki 
denne  paliwa  i  wody  w  mesie  są  poruszone  i  ułożone  ukośnie  co  sugeruje  częściowe 
przemieszczenie denników. Na dnie i na prawej burcie jachtu uniesione do wnętrza odłamki 
rafy. Silnik w czasie odpływu nad wodą, są ślady zalewania go w czasie przypływu. W okresie 
od  22.12.  do  26.12  zniknęły  niektóre  elementy  jego  osprzętu  jak  np.,  filtry  powietrza  oraz 
rozrusznik. Wał i śruba nieuszkodzone.

Lewa  burta  jachtu  nieuszkodzona,  urządzenie  sterowe  nieuszkodzone.  Maszty  na  swoich 
miejscach,  grotmaszt  przesunięty  i  przechylony  w  prawo,  prawdopodobnie  naruszone  lewe 
podwięzie  wantowe.  Pokład  nienaruszony.  Uszkodzone  częściowo  „martwe  drewno”  płetwy 
balastowej.

Stwierdzam brak  możliwości  dotarcia  do  jachtu  przez ratownictwo  od strony lądu.  Droga z 
Manati do Puerto Manati aktualnie nieprzejezdna, 10 km od Puerto Manati do miejsca gdzie 
znajduje się jacht to bezdroże. Stwierdzam, że stan jachtu wg moich obserwacji i wg informacji  
funkcjonariuszy „Guardafrontera”  dyżurujących  na miejscu gwałtownie  się pogarsza.  W dniu 
dzisiejszym przy odpływie  i  wietrze  E około 5 do 6°B kadłub tłucze o rufę co sugeruje,  że  
ostateczne jego zniszczenie nastąpi w ciągu kilku dni — w tej  sytuacji  wyraziłem zgodę na 
zdjęcie wartownika kubańskiego. Sporządziłem własnoręcznie i samodzielnie natychmiast po 
oględzinach.
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Echa prasowe wyprawy
Tygodnik „Odrodzenie” nr 7/223/z 13 lutego 1988 roku zamieścił artykuł pióra Jagienki 

Wilczak pod tytułem

„Okręty są zawsze w porządku”
W  Przemyślu  zaczynali  inaczej  niż  wszędzie:  najpierw  był  jacht,  a  później  tworzyło  się 
środowisko żeglarzy morskich.

— Nie musieli walczyć w trudzie i znoju. Mieli jacht dzięki mnie, dzięki mojej idei opłynięcia 
świata — mówi kapitan Henryk Jaskuła. „Dar Przemyśla” wybudowano za pieniądze społeczne. 
W 1979 roku Henryk Jaskuła opłynął  na nim świat solo non stop, bez zawijania do portów.  
Dokonał  wyczynu.  Zamierzał  go powtórzyć,  płynąć w odwrotnym kierunku.  — Przepadło — 
mówi... Wydarli mi go, storpedowali moje plany — oskarża kpt. Jaskuła przemyskich żeglarzy.
— „Dar Przemyśla” był kością niezgody — przyznaje prezes OZŻ Lesław Antoniewski. Nie 
ma jachtu, nie ma przedmiotu sporu. — Zresztą — dodaje prezes —miasta nigdy nie było stać 
na utrzymanie drogiego i dużego jachtu.
Po  zakończeniu  słynnego  rejsu  Jaskuły  armatorem  „Daru  Przemyśla”  został  Przemyski 
Okręgowy Związek  Żeglarski:  wojewoda  uroczyście  przekazał  jacht  przemyskim  żeglarzom. 
Służył do szkolenia i turystyki, pływał po Bałtyku i oceanach. Zimował na kei w Gdyni. Kapitan  
Jaskuła nie rzucał słów na wiatr. Zapowiedziany i długo przygotowywany rejs solo non stop ze 
wschodu na zachód rozpoczął latem 1984 roku: gdyby się powiodło Jaskuła byłby pierwszy,  
dwukrotnego opłynięcia świata, w obie strony, nie dokonał dotychczas nikt w historii żeglarstwa.  
Nikt  także  nie  opłynął  świata  dwa  razy  na  tym  samym  jachcie.  Niestety,  nie  powiodło  się 
kapitanowi.  Musiał  zawrócić  do Gdyni  -  sytuacja  była  dramatyczna,  jacht  nabierał  wody.  — 
Nigdy jednak nie zrezygnowałem z tego zamierzenia — zapewniał Jaskuła.

— W listopadzie 1984 roku obradował w Przemyślu Sejmik Żeglarski — najwyższy organ 
władzy w okręgu. — Odwołałem się do jego decyzji, chciałem wiedzieć, czy koledzy dadzą mi 
jeszcze jedną szansę. Zdecydowano, że tak. „Dar Przemyśla” zostanie oddany kapitanowi na 
sezon 1986/87. Przemyscy żeglarze nie stawiając żadnych dodatkowych żądań poparli  jego 
ideę: chcą współuczestniczyć w jej  realizowaniu. Rejs będzie wspólnym sukcesem, rozsławi 
przecież  imię  jachtu  i  przemyskiego  żeglarstwa.  Prezes  zapamiętał  że  podczas  Sejmiku 
zdecydowanym  przeciwnikiem  kapitana  był  tylko  przedstawiciel  Polskiego  Związku 
Żeglarskiego. Argumentował ostro: co to też łódzkie tkaczki powiedzą na taką rozrzutność.
W 1985 roku zawiązał się kolejny Komitet Organizacyjny II Rejsu Solo Non Stop. Przewodniczył  
wojewoda przemyski. Członkiem Prezydium Komitetu i kierownikiem sekcji technicznej został  
prezes  przemyskiego  OZŻ,  Antoniewski.  Formuła  była  wypróbowana:  zwrócono  się  do 
zakładów pracy, firm polonijnych, rzemieślników. W zamian za sponsorowanie gwarantowano 
reklamę. — Nie było łatwo — przyznają. Zakłady zasłaniały się reformą. Ale na konto Komitetu 
zaczęły wpływać pierwsze datki. Teraz nagle okazało się że

PRZEMYSCY ŻEGLARZE WCALE NIE SĄ JEDNOMYŚLNI.

— Opozycja — mówi Jaskuła — zaczęła mi rzucać kłody pod nogi. Najpierw, w listopadzie 
1985 roku, podczas zebrania zarządu OZŻ padł wniosek, żeby Komitet za pieniądze zebrane 
na rejs wyczarterował inny jacht dla przemyskich żeglarzy: wyprawa Jaskuły wyklucza wszelkie 
plany szkoleniowe i praktycznie pozbawia ich na dwa sezony pływania. To był pierwszy sygnał.  
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Potem  przyszedł  następny.  Wyobraźnię  części  przemyskich  żeglarzy  rozpalił  projekt 
zorganizowania  rejsów szkoleniowych  „Darem Przemyśla”  po  Morzu Śródziemnym.  Zaczęto 
zabiegać o współpracę z Klubem Żeglarskim „Szkwał” przy Pałacu Młodzieży w Krakowie. Klub 
nie posiadał jachtu, ale w zamian za miejsca na „Darze Przemyśla” zgadzał się partycypować w 
kosztach. Powstał plan wysłania jachtu na zimę 1986/87 do portów Morza Śródziemnego. — To 
— tłumaczy prezes Antoniewski — odciążyłoby nas z kosztów zimowania jachtu na kei w Gdyni. 
Poza tym jachty lepiej czują się na morzu.

Zapomniano  o  złożonej  na  Sejmiku  deklaracji,  interesy  stawały  się  rozbieżne.  Wreszcie 
doszło nawet do rozłamu w zarządzie związku: pięć osób głosowało przeciwko rejsowi Jaskuły, 
cztery za. Prezes Antoniewski z racji funkcji w Komitecie organizującym rejsu Jaskuły stanął  
teraz  w  roli  podwójnej  i  dwuznacznej.  —  Rejs  śródziemnomorski  był  tylko  projektem 
alternatywnym — mówi. Choć, jak przyznaje prezes, ten rejs wykluczał projekty Jaskuły. — Nie 
wierzyliśmy, że Henio popłynie — tłumaczą w OZŻ.

Kapitan rozumiał niebezpieczeństwo. Postanowił walczyć. — „Myślę, że zostaliście wplątani w 
brudną sprawę, której efektem, ma być storpedowanie mojego rejsu” — napisał w grudniu 85 
roku do żeglarzy klubu „Szkwał”.

— Odstąpcie — prosił — od pertraktacji o eksploatowanie jachtu na morzu Śródziemnym w 
najbliższych dwóch latach. To fakt, że jacht jest własnością OZŻ. Ale pięć osób w zarządzie nie 
ma prawa skreślać  arbitralnie  rejsu  dookoła świata.  Chcę uniknąć niepotrzebnej  walki,  jeśli  
jednak dojdzie do niej stanę z determinacją rozpaczy i świadomością ostatniego czynu w życiu”.

Krakowscy  żeglarze  zrozumieli.  Poinformowali  przemyski  Zarząd  i  prezesa,  że  nie  chcą 
przeszkadzać  kapitanowi  Jaskule.  Nadeszło  także  do  OZŻ pismo  wojewody  przemyskiego: 
„Decyzja  podjęta  przez Związek  nie  koresponduje  z  założeniami  Komitetu  Organizacyjnego 
Rejsu  Solo  Non  Stop  dookoła  świata  kpt.  Jaskuły  na  r.  1986  —  pisał  wojewoda  Andrzej  
Wojciechowski,  przewodniczący  Komitetu.  —  Doceniam  troskę  działaczy  o  ekonomiczne 
wykorzystanie  jachtu,  jednak  byłoby  wasze  działanie  SPRZECZNE  Z  RANGĄ  SPRAWY. 
Zalecam  więc  wstrzymać  wasze  działania  oraz  podjęcie  konstruktywnej  decyzji  w  celu 
pogodzenia interesu szkoleniowego przemyskich żeglarzy z przedsięwzięciem kpt. H. Jaskuły.” 
—  Ustąpiliśmy.  No,  nam  się  nie  spieszyło  —  mówi  prezes  Antoniewski.  —  Jesteśmy  na 
garnuszku  wojewody.  Zobowiązali  się  wstrzymać  tok  przygotowań,  oraz  przeanalizować 
sytuację.  Efektem tej analizy był  anonim, jaki  w lutym ’86 wpłynął  do Terenowej Inspekcji z  
Centrali,  kontrolującej  wówczas  województwo.  Żeglarze  zainteresowani  rejsami  śród-
ziemnomorskimi donieśli Inspekcji o swym zaniepokojeniu ingerencją wojewody ograniczającą 
działalność  OZŻ.  „Wstrzymała  ona  zaawansowane  plany  turystyczno-szkoleniowe  na  konto 
realizacji rejsu solo non stop kpt. Jaskuły”.

Rejs niemłodego już Jaskuły wzbudza tymczasem wśród żeglarzy troskę i wątpliwości co do 
pomyślnego  zakończenia.  Są  one  uzasadnione,  tym  bardziej,  że  kapitan  ma  trudności 
finansowe.  A  przecież  jacht  jest  własnością  społeczności  żeglarskiej  i  to  ona  powinna  nim 
rozporządzać  według  własnego  uznania,  kierując  się  dobrem  żeglarstwa.  Zażądano  też 
publicznego i pisemnego wyjaśnienia wojewody: niech określi podstawy swej ingerencji.

— Nigdy nie czułem się właścicielem jachtu, ale rejsy na Morzu Śródziemnym to pomysł  
atrakcyjnych wycieczek dla wybrańców, nie mający nic wspólnego z nauką żeglarstwa. — bronił 
swego Jaskuła.
— Polscy  żeglarze  szkolili  się  zawsze  na  Bałtyku,  bo  takie  jest  nasze  położenie 
geograficzne. Poza tym szkolenie na Bałtyku kosztuje najtaniej, w razie potrzeby jacht można 
remontować za złotówki w polskich stoczniach. Miał dalsze argumenty: najpierw trzeba dorobić 
się  własnych  kadr,  obsadzać  rejsy  „Daru  Przemyśla”  własnymi  kapitanami,  I  oficerami, 
sternikami morskimi. Tymczasem, by zebrać załogę na rejsy bałtyckie,  najprostsze, musiano 
wypożyczać ludzi z innych okręgów.
— Bałtyk — powiada Jaskuła — ma dla przemyskich żeglarzy jedną wadę: jest nasz.
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W  marcu  ’86  odbyła  się  narada  delegatów  na  Sejmik.  Znów  dyskutowano  warunki  „Daru 
Przemyśla”. W wyniku dyskusji — odnotowano w dokumentach — jednoznacznie stwierdzono, 
że  warunkiem  czarteru  jest  wypożyczenie  na  dwa  sezony  jachtu  zastępczego.  Leży  to  w 
możliwościach Komitetu Organizacyjnego skoro rejsowi patronuje sam gen. Oliwa. — Znamy 
realia — powiedziano.

- Wiedzieli, że wyczarterowanie takiego jachtu pociąga ogromne koszty, że fundusz 
Komitetu Organizacyjnego tego nie przełknie. — Z pieniędzmi było krucho — dodaje 
Wojciech  Władyczyn,  wicewojewoda  przemyski,  wiceprzewodniczący  Komitetu.  Na 
koncie  uskładano  wówczas  niecałe  pół  miliona  złotych,  trzy  miliony  zadeklarowali 
dołożyć wojewoda i WRN przyznała je z nadwyżek budżetowych. Koszt rejsu skalkulował 
sam kapitan Jaskuła: a potrzebował 6,5 miliona. Czyli — była dopiero połowa. Trzeba 
przyznać, że tym razem sponsorzy nie okazali oczekiwanej hojności.

Także w marcu ’86 Zarząd OZŻ odesłał Komitetowi niepodpisany projekt umowy o 
czarter  „Daru Przemyśla”.  Zażądano szczegółowych uzupełnień.  — Nie  były  to  łatwe 
rozmowy. — zapewnia wicewojewoda Władyczyn. H. Jaskuła wiedział, że LICZY SIĘ 
CZAS, że umowa podpisana  być już powinna,  a  jacht  w rękach organizatorów i  jego 
samego: do tak trudnej drogi, jaką zamierzał pokonać należało łódź solidnie przygotować. 
Wiedział, że niczego nie wolno przeoczyć i że sam nie da sobie z tym rady. Potrzebował 
pomocy kolegów: przygotowanie rejsu to milion spraw do przepchnięcia. Tutaj też spotkał 
go zawód.— Nie przykładaliśmy się do organizacji  tego rejsu widząc,  że idzie jak po 
grudzie  —  przyznają  przemyscy  żeglarze.  W  kwietniu  Zarząd  wystosował  do 
przewodniczącego  Komitetu  Organizacyjnego Rejsu  kolejne pismo w sprawie  czarteru 
„Daru  Przemyśla”.  Niespełnienie  podstawowych  warunków  uznano  za  brak 
zainteresowania Komitetu rejsem. Teraz zarząd miał już kolejne wytłumaczenie: Jaskuła 
tak  naprawdę  nie  chce  płynąć.  Gdyby  swój  plan  traktował  poważnie  nie  zwlekałby  z 
załatwieniem zastępczego jachtu, aneks do umowy już byłby podpisany. H. Jaskuła czuł 
się oszukany przez ludzi, których sam uczył żeglowania. — Sejmik zgodził się na mój rejs 
nie  stawiając  warunków — argumentował.  — Nie  chcę  pomocy.  Nie  przeszkadzajcie 
tylko. Sporządzał notatki,  analizował sytuację:  jego rejs był wciąż możliwy, choć datę 
wypłynięcia wypadnie przesunąć. W jednej z takich notatek Jaskuła pisał: — rejs nie jest 
moją  prywatną  sprawą.  Nie  wybyczę  się,  nie  użyję  rozkoszy  miłych  portów,  na  co 
właściwie liczą pragnący pływać „Darem Przemyśla” po Morzu Śródziemnym. Zaistniał, 
jak widzę, konflikt między przemyskim OZŻ, reprezentantem interesów tamtych, a mną, 
zamierzającym w tym czasie opłynąć po raz drugi świat solo non stop.

Z  inicjatywy  raz  jednej  raz  drugiej  strony  zwoływano  kolejne  spotkania.  „15 
kwietnia,  na  posiedzeniu  Zarządu  OZŻ Antoniewski  odrzucił  przedłożoną  do  podpisu 
umowę” — zanotował  Jaskuła.  „Oni nie  chcą tego podpisać”.  W maju  wicewojewoda 
Władyczyn poprosił Zarząd: zdecydujcie wreszcie. — „Uprzejmie wyjaśniamy — odpo-
wiedział  prezes  Antoniewski,  że  OZŻ podpisał  umowę  tj.  protokół  rozbieżności  jako 
integralną część umowy na czarter jachtu. Oczekujemy, że zgodnie z treścią umowy kpt. 
Jaskuła w terminie do 31 maja ’86 dopełni rozliczenia i przejmie jacht protokólarnie.”Ten 
ANEKS DO UMOWY — mówi prezes Antoniewski — został podpisany jednostronnie 
przez Zarząd OZŻ i wysłany do Komitetu Organizacyjnego. — Treść aneksu była dla 
Komitetu  nie  do  przyjęcia  —  opowiada  W.  Władyczyn  —  mieliśmy  tylko  połowę 
pieniędzy — o czym wiedzieli. — Aneks to nie umowa, nie mogłem przejąć jachtu — 
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argumentuje  kapitan.  „Stało  się  jasne”  —  zanotował  wówczas  „że  nie  ma  takiego 
argumentu, czy perswazji, które by skłoniły grupę antyrejsową w Zarządzie do podpisania 
umowy o czarter na bieżący rok.”

Termin  krytyczny  rozpoczęcia  montażu  wyposażenia  jachtu  mijał  wg  obliczeń 
Jaskuły, 1 lipca. Potem przesunął go o miesiąc. —Wyjście w rejs w połowie sierpnia to 
nieprzekraczalna  data:  niedługo  nadciągnie  pora  jesiennych sztormów.  Dziś  widać,  że 
grano na zwłokę. Minął termin krytyczny, umowa nie została nigdy podpisana. Bez niej 
Komitet ani kapitan Jaskuła nie mieli prawa przejąć jachtu, by przygotować go do drogi. 
— „W tym roku rejs został storpedowany, może na zawsze. Gdy sprawa upadła życie 
straciło jakby sens. Ta sprawa to było moje życie”. — zwierzył się Henryk Jaskuła. — 
Czuję, że „Dar Przemyśla” nie pragnie niczego bardziej niż pójść na dno. Przestać żyć jak 
ten, który mu dał życie i dumę. Wydarli mi jacht, zabrali cały sprzęt, również ten zdobyty 
przez  Komitet  Organizacyjny.  Nie  wiem  co  dzieje  się  z  „Darem  Przemyśla”:  takiej 
sytuacji nie było nigdy na świecie”. — „Dar Przemyśla” czekał na Henia aż do jesieni 
1986 roku — zapewnia prezes Antoniewski. — Mógł przecież płynąć, gdyby chciał. Ale 
on nie chciał.

Decyzje w sprawie dalszych rejsów podjęto —podobno — dopiero wówczas, kiedy 
przemyscy żeglarze uzyskali pewność, że Jaskuła już w swój rejs nie wyjdzie. — Inaczej 
PZŻ nie dałby zgody —mówią. Jesienią ’86 „Dar Przemyśla ubezpieczony jednorazowo 
popłynął do RFN. W grudniu ’86 kapitan Jaskuła zrezygnował z funkcji wiceprezesa ds. 
morskich  przemyskiego  OZŻ.  Rezygnacja  była  wyrazem  protestu  przeciwko 
udaremnieniu  jego  rejsu  i  przeciw  zamiarom  przeniesienia  szkolenia  żeglarskiego  z 
Bałtyku na Morze Śródziemne.

Odszedł także inny członek Zarządu Mikołaj Sawczak. Jeszcze przed końcem roku Zarząd 
zdecydował o obniżeniu wartości ubezpieczenia w „Warcie” na rok 1987 ze 185 tys. na 105 tys. 
dolarów. — Chcieliśmy się zmieścić w 600 tys. zł dotacji otrzymywanych z Urzędu Woje-
wódzkiego o choćby 100 tys. zaoszczędzić —tłumaczy L. Antoniewski. Tymczasem cena dolara 
skoczyła w górę. Dotacja nie wystarczyła na to zaniżone ubezpieczenie, a o oszczędnościach 
nie było mowy.

— Skąd mieliśmy brać pieniądze na ubezpieczenie i utrzymanie jachtu, skoro żeglowanie 
uważane jest za niepotrzebne nikomu szwendanie się po świecie a wojewoda trzyma się limitu 
— pytają  żeglarze.  Wtedy właśnie  POWSTAŁ PROJEKT WIELKIEJ WYPRAWY na Kubę i 
Morze  Karaibskie  trzyetapowej,  wielozałogowej,  zakończonej  pływaniem  po  Morzu 
Śródziemnym.
— Taki rejs — przekonywali — obniży koszty utrzymania jachtu. Zimę spędzą na morzu i  
Związek  zarobi  sporo  dzięki  opłatom jakie  wniosą  uczestnicy  wyprawy.  Po  powrocie  miały 
zapaść dalsze decyzje co do losu jachtu. — Pertraktowałem już nawet z Igloopolem — mówi  
prezes. Wiedziałem, że nas nie stać na taki  jacht. Mieli  też swoją wielką ideę: pokazać, że 
można nieco dalej,  przekonać samych siebie. Zawsze dotychczas był  tylko Bałtyk i Jaskuła. 
Brakującą część ubezpieczenia na wody poza Bałtykiem pokryła załoga. Skompletowano ją z 
żeglarzy z Polski: w Przemyślu zabrakło chętnych, spełniających wymagane kryteria — choć 
lista  była  otwarta.  W całym rejsie  przypadło Okręgowi  7  miejsc:  wyprawa była  kosztowna i 
długa, nie wszyscy mogli sobie pozwolić na taki wydatek. Z Przemyśla tylko dwóch.
Wypłynęli 16 września z Gdyni. Dowodził Andrzej Remiszewski, doświadczony kapitan jachtowy 
żeglugi  wielkiej.  Był  to  jego  szósty  rejs  „Darem  Przemyśla”.  Płynęli  zgodnie  z  planem,  w 
kolejnych portach remontowali jacht.
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Chcieli najszybciej przeskoczyć Atlantyk. Martynika, San Martin, San Croix. Następnym portem 
miała być Hawana, za dwa dni.

    Ostatni raz dokładnie wyliczyliśmy swoją pozycję 18 grudnia, 20 grudnia nie potrafili wziąć 
namiaru na słońce. 30 godzin szli na wyliczeniu z błędem. — Wiedzieliśmy gdzie jesteśmy, ale 
niedokładnie  —  opowiada  sternik  morski  Artur  Kogut.  Zawierzyli  namiarom.  Przyczyny 
katastrofy trudno zrozumieć. — Pogoda była wspaniała, wiatr pomyślny, płynęli z prędkością 8 
węzłów. Nagle ktoś usłyszał falę przybojową. Próbowali zmienić kurs, było za późno. Wpadli na 
rafę o godz.  2005,  w pobliżu Manati.  Kilkadziesiąt  metrów od głębokiej  wody.  Najwyżej  200 
metrów od brzegu. Wystrzelili czerwone rakiety: zagrożenie życia.
    Pierwsze oficjalne informacje dotarły do Przemyśla  w drugim dniu świąt.  — Ale my już 
wiedzieliśmy o tym od trzech dni, telefonowała Teresa Remiszewska, błagała: ratujcie jacht — 
mówi Antoniewski.
   Potem przyszedł teleks kapitana Remiszewskiego: „jacht leży prawą burtą na rafie. Przyczyny  
wejścia  na  brzeg  —  oznakowanie  nawigacyjne  na  wybrzeżu  Kuby  niezgodne  z  mapami, 
dodatkowa  latarnia  o  charakterystykach  identycznych  jak  sąsiednia.  Awaria  olinowania. 
Uszkodzenie poważne, załoga cała i zdrowa.”
22  grudnia  armator  jachtu,  przemyski  OZŻ,  wysłał  teleks  do  „Warty”  prosząc  o  podanie 
wiadomości  otrzymanych  od komisarza awaryjnego działającego w jej  imieniu na Kubie.  — 
„Mamy  wiadomości  —  informowano  —  że  strona  kubańska  uniemożliwia  prowadzenie 
ratownictwa  nie  dopuszczając  załogi  do  jachtu.  Ze  względu  na  wyjątkowe  miejsce  „Daru 
Przemyśla” w historii polskiego żeglarstwa prosimy o uczynienie wszystkiego aby jacht został 
uratowany i sprowadzony do Polski.”
   Może wtedy istniała jeszcze szansa, liczyli  także, że Jaskuła włączy się do akcji,  poprze 
własnym nazwiskiem. „Warta” odpowiedziała szóstego dnia, po kolejnej interwencji armatora. W 
sylwestra część załogi była już w kraju. Wtedy kapitan Jaskuła dowiedział  się, że jacht jest  
stracony:  25 grudnia „Warta”  zrezygnowała  z wszelkich roszczeń,  utraciła  prawa do jachtu, 
uznawszy, że nie opłaca się go ratować. Ocalały żagle i nieco wyposażenia.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Warta” wypłaci  armatorowi  około trzydziestu jeden milionów 
złotych,  potrąciwszy  sobie  poniesione  koszty.  Prezes  Antoniewski  spodziewa  się  kłopotów: 
Towarzystwo niechętnie wypłaca odszkodowanie. Za te pieniądze nie zbuduje się, ani nie kupi  
mahoniowego pełnomorskiego jachtu takiego jak „Dar Przemyśla”. Jego sylwetkę podziwiano 
we wszystkich portach, do których wpływał. Drewnianych jachtów już się w Polsce nie buduje.  
Dziś może kupiłoby się, z biedą plastikową łódź regatową, ale nie ma ich w sprzedaży. Stocznia  
im.  Conrada  będzie  mieć,  być  może,  nadwyżki  eksportowe  z  końcem  roku.  Ale  wielce 
prawdopodobne  jest,  że  31  milionów  wystarczy  wtedy  już  tylko  na  drewnianą  makietę  za 
szkłem.

Ostatecznie o przyczynach katastrofy i poniesionej winie wypowie się Izba Morska, choć — 
jak powiedział Conrad —okręty są zawsze w porządku.

Artykuł w „Żaglach” nr 2/342/luty 1988 r. pt.

„Dar Przemyśla” stracony”

napisany przez Mario Wachowiaka.

   „Pierwsze ponure wieści nadeszły  telexem.  Szokowały swą treścią: DAR PRZEMYŚLA — 
słynny rejsem non-stop dookoła świata Henryka Jaskuły — rozbił się na rafie u wybrzeży Kuby!  
Załoga z opresji wyszła cało i zdrowo, znalazła schronienie na pobliskim lądzie. Później, po 
paru dniach nadeszły informacje, że ratowanie uszkodzonego jachtu jest operacją ani możliwą 
technicznie, ani opłacalną. Tak więc do listy utraconych jednostek, o znaczeniu historycznym 
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dla  naszego  żeglarstwa  — OTAGO,  SPANIEL,  ZEW  MORZA,  EUROS  — można  dopisać 
kolejną — DAR PRZEMYŚLA.

   Żeglarskie dzieje jachtu nie były zbyt bogate w dokonania. Zbudowany w 1978 roku w serii  
jednostek  typu  Opal,  lecz  o  zmienionej  nieco  konstrukcji  z  uwagi  na  zapowiadany  rejs  H. 
Jaskuły, administrowany był przez Przemyski OZŻ. Po brawurowej wyprawie Gdynia- Gdynia 
wokół globu, nie odbywał znaczących podróży, ba, bywały sezony, że nawet na Bałtyk nie było  
mu  spieszno.  Bessę  eksploatacyjną  miała  przełamać  druga  wyprawa  wokół  globu,  lecz 
wszystkie  siły,  ludzkie  i  losowe  stanęły  na  przeszkodzie,  sfrustrowany  żeglarz  co  roku 
konstatował szybki upływ czasu. Ożywieniem historii jednostki miała być zorganizowana w roku 
ubiegłym  trzyetapowa  wyprawa  na  Karaiby,  grono  żeglarzy  z  Przemyśla  pragnęło  uzyskać 
wreszcie staż oceaniczny.
   Los znowu stanął na przeszkodzie, rozmaite powody eliminowały kolejnych członków załogi  
mających wypłynąć w pierwszy etap wyprawy. W dniu wyjścia DARU PRZEMYŚLA z Gdyni, 16 
września 1987 r., w 7-osobowym jej składzie znalazło się tylko 2 żeglarzy z tamtejszego okręgu. 
Dokonane  zmiany  przyniosły  ten  skutek,  że  jacht  obsadziła  załoga  o  imponujących  wręcz 
kwalifikacjach żeglarskich.  Dowodził  j.k.ż.w.  Andrzej  Remiszewski,  obok niego na pokładzie 
znajdowali  się  jeszcze  jeden  j.k.ż.w.,  j.k.ż.b.,  2  j.st.m.  i  2  ż.j.  Zaplanowany  na  ponad  trzy 
miesiące rejs prowadził przez porty Europy Zachodniej, Casablankę,  Las Palmas,  Barbados, 
Martynikę  i  Wyspy  Dziewicze.  Poszczególni  członkowie  załogi  w  swych  dziedzinach 
zawodowych także reprezentowali najwyższe kwalifikacje, nic więc dziwnego, że jacht stale po 
drodze  zyskiwał  na  swej  wartości  technicznej.  Między innymi  udało  się  im pozyskać  nowy 
rewers dla silnika, wymienili także własnymi siłami wał śruby.
   W 95 dniu  rejsu,  20 grudnia rano,  po  raz  pierwszy ujrzeli  na  granicy widnokręgu zarys 
brzegów Kuby. Nie podpływali bliżej. Rezygnując z kontaktu wizualnego z lądem, płynęli wzdłuż 
wybrzeża  kierując  jacht  do  wejścia  w  cieśninę  Old  Bahama  Channel.  Około  1800 czasu 
jachtowego  wyraźnie  zapadł  już  zmierzch,  nie  odchodzili  od  linii  wybrzeża,  by  zgodnie  z 
zasadą: jak się ściemni to się wyjaśni — sprawdzić dotychczas prowadzoną nawigację i ustalić 
pozycję obserwowaną. Płynęli  baksztagiem prawego halsu niosąc genuę po lewej  i  foka na 
bomie po prawej burcie. Fala była niewielka, widzialność doskonała, wiatr nacierał z siłą 4-5°B. 
Godzinę  po  zmierzchu  pokazało  się  światło  latarni  morskiej.  W  tym  momencie  nawigacją 
zajmowała  się  trójka  kapitanów,  za  sterem  stał  doświadczony  oficer  wachtowy.  W  takich 
warunkach jacht prowadzi się łatwo. Płyną kursem 280°, potem 290° w kierunku niewidocznego 
cypla Punta Brava. Sternik trzyma dokładnie kurs, by z namiarów na jedno światło wyznaczyć 
po 30 minutach pozycję DARU PRZEMYŚLA.
   W tym mniej więcej czasie odsłania się drugie światło, o dłuższym okresie świecenia. Lecz z  
jego  identyfikacją  są  kłopoty.  Ani  studiowanie  mapy,  ani  wszelkich  dostępnych  ksiąg 
nawigacyjnych nie wyjaśnia zagadki. Prowadzący kalkuluje pod pokładem sytuację na mapie, 
dwaj pozostali kapitanowie, na pokładzie, zajmują się obserwacją i prowadzą namiary. Ciemna 
noc, brak jakichkolwiek oznak lądu poza dwoma latarniami po lewej burcie, nic nie ostrzega 
przed niebezpieczeństwem czyhającym przed dziobem. Tuż przed 20°°, a więc zmianą wachty, 
pęka bras trzymający spinakerbom i rozpiętego na nim foka. Uwolniony z więzów żagiel zawija  
się na genuę. Odpadają do fordewindu, by ratować trzepocące płótno, dwóch członków załogi 
(na pokładzie są już dwie wachty) zabiera żagiel na pokład.
   Operacja trwa kilka minut, ale zmiana utrzymywanego dotąd kierunku, przybliża jacht jeszcze 
bardziej  do  nie  oczekiwanego  tak  blisko  brzegu.  Po  opanowaniu  foka  poprawiają  kurs  na 
bardziej od lądu, ale to nie wystarcza. Pracujący na dziobie krzyczą nagle o fali przybojowej 
dostrzegają zarys lądu przed dziobem. W kilka minut po 20°° jacht uderza o skałę.  Sternik 
wykręca  mocno  w  prawo,  lecz  jest  już  za  późno.  Próbują  szybkiej  ucieczki  po  pierwszym 
uderzeniu — usiłują uruchomić silnik, pomóc bezanem — nie przynosi rezultatu. Uderzają o rafy 
ponownie i to już koniec. Jacht po wykonaniu pełnej cyrkulacji osiada na skałach w wyraźnym 
przechyle na prawą burtę.
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   Gorączkowa  ocena  sytuacji  przynosi  pewne  uspokojenie,  jacht  leży  na  płyciźnie,  nikt  z 
członków załogi nie ucierpiał w najbardziej tragicznych chwilach. Niestety,  rozbita jest prawa 
burta,  woda  wchodzi  do  środka,  przytomnie  nakładają  kamizelki.  Strzelają  rakiety,  pomocy 
szukają przez radio i UKF-kę. W oczekiwaniu na odzew sztaują porozrzucany sprzęt i odzież,  
pracują planowo, wiedzą, że nie grozi im utonięcie. Po dwóch godzinach nadchodzi pomoc, 
widać światła nadjeżdżającego pojazdu. To w pobliskim porcie Manati zauważono ich rakiety.  
Ratowników od załogi dzieli  200 metrów, w takiej bowiem odległości od lądu zatrzymały ich 
skały.  Po dwóch  kolejnych  godzinach,  gdy woda  z  odpływem wyraźnie  opada  Kubańczycy 
podjeżdżają do jachtu. Przybywają na traktorze, jak się później okaże są to żołnierze Guarda 
Frontiera, wojsk ochrony granic. Nikt z nich, niestety, nie mówi po angielsku, w kontaktach musi  
wystarczyć łyknięta w czasie tego trzymiesięcznego rejsu przez kapitana i jedyną na jachcie  
kobietę znajomość hiszpańskiego. Przy pomocy Kubańczyków załoga ewakuuje się na brzeg,  
zabierając ze sobą ekwipunek i część wyposażenia jachtowego. Uzyskują zgodę ratowników na 
przeciągnięcie  liny  z  jachtu  na  brzeg  i  po  uruchomieniu  pontonu  trzech  najsilniejszych  w 
załodze przewozi na ląd resztę możliwego do odnalezienia w ciemnościach na przytopionym 
jachcie mienia.
   Następnego dnia kapitan wraz z załogantką przewiezieni zostają do miasta Manati. Upłynie 
jeszcze  wiele  czasu  zanim  uda  im  się  porozumieć  z  Kubańczykami,  załatwić  formalności, 
powiadomić o wypadku ambasadę. Tu też dowiadują się, że poprzedniej nocy, niedaleko DARU 
PRZEMYŚLA  rozbił  się  na  skałach  jacht  amerykański.  Ich  także  zmyliły  niemożliwe  do 
zidentyfikowania światła latarni.
   Dopiero po dwóch dniach, kapitan wraz z załogantką, zmęczeni i głodni mogą pod eskortą  
powrócić  na  jacht.  Znajdują  załogę  zaangażowaną  w  ochronę  mienia,  ochoczo  pomagają 
Kubańczycy, niestety jacht w tym czasie ulega dalszemu rozbiciu. Po wielu jeszcze perypetiach 
z władzami granicznymi (płaceniem za hotele i taksówki z własnych funduszy) dopiero po kilku 
dniach od chwili wypadku docierają całą załogą do Hawany.
   Dokonana  w  tym  czasie  inspekcja  jednostki  przez  przedstawiciela  naszej  firmy 
ubezpieczeniowej  „Warta”  przynosi  decyzję  o  nieopłacalności  akcji  ratowniczej  DARU 
PRZEMYŚLA.  Słynny  jacht  zostaje  zdany  na  Łaskę  oceanu.  Najbardziej  przykra  jest 
świadomość, iż ten rozdział naszej morskiej historii zostaje zamknięty.Z pewnością nie zawiódł  
jacht. Zawiedli ludzie, może ci co oznakowali kubańskie wybrzeże, może ci co prowadzili DAR 
PRZEMYŚLA.
Trudno wyrokować, bo na wypadek złożyło się wiele okoliczności. Można być pewnym jedynie, 
że Henryk  Jaskuła nie  popłynie  już na tym jachcie w drugą stronę dookoła globu,  szkoda. 
Postępowanie  przez  Izbę  Morską  w  Gdyni  przyniesie  wkrótce  pełny  obraz  tragedii  ”DARU 
PRZEMYŚLA:”
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Z cyklu artykułów Andrzeja Skowrońskiego, które ukazały się w 1988 r. w krakowskim „Tempie”.

Requiem dla „Daru Przemyśla”

EPITAFIUM 

napisze Izba Morska

Motto:

Mówicie, że ta wyprawa była partacka. Ach, u licha, 

gdybyście mogli zrozumieć, jak naprawdę była 

partacka, wtedy byście dopiero zobaczyli!

ROBERT LOUIS STEVENSON

Przebieg katastrofy zapamiętał tak:

   Usłyszałem  krzyk  na  pokładzie.  Bardzo  głośny.  Ruszyłem  na  pokład,  bo  mnie  to  
zainteresowało.  Równocześnie  wydałem  polecenie  zastartowania  silnika.  W  chwili  gdy  
zastartował, nastąpiło pierwsze mocne uderzenie. Jacht uderzył o skałę prawą burtą. Mechanik  
upadł na prawą burtę. Silnik zaskoczył, ale zaraz zgasł. Podstawową sprawą było ratowanie  
ludzi. Jacht był w dużym przechyle, fala przelewała się przez pokład, mocno tłukło o skałę.

Właśnie to wydarzenie sprawiło, że jachtowy kapitan żeglugi wielkiej ANDRZEJ 
REMISZEWSKI dowodzący nieszczęsnym „DAREM PRZEMYŚLA” stanął 23 listopada przed 
Izbą Morską w Gdyni.

*
Nigdy przedtem go nie widziałem. Zjawił się na korytarzu przed salą rozpraw jako pierwszy, 
prawie pół godziny przed wyznaczonym terminem. Niewysoki, drobny, w okularach, łysiejący i 
sepleniący. Z pewnością nie kojarzył się z Wolfem Larsenem. Ale gdyby założyć mu zarękawki  
— wyglądałby tak, jak na ogół przedstawiani bywają buchalterzy. Pomyślałem, że z pewnością 
nie dodawało mu to autorytetu i nie ułatwiało życia na pokładzie. Gdy nadszedł Ryszard Mruk  
wraz z państwem Kogutami — przywitał ich maskującym niepokój żartem: — a ja już myślałem,  
że mnie zostawicie samego. Artur Kogut, wysoki, siwowłosy mężczyzna, odrzekł łagodnie: — 
Nie bój się Andrzejku! Domysł  zmienił  się w pewność:  facet wyglądający na księgowego to 
kapitan  Andrzej  Remiszewski.  Sędzia  Ryszard  Kopicki  rozpoczyna:  Izba  Morska  w  Gdyni 
przystąpi do rozpoznania sprawy wypadku nawigacyjnego, jakiemu uległ...

23 osoby przysłuchują się rozprawie. Na ławie z boku oprócz Andrzeja Remiszewskiego i Artura 
Koguta siedzą kapitanowie Petryński i Ludwig, pełnomocnicy dowódcy „Daru Przemyśla”. Do 
sprawy wniosą niewiele, a jeden z nich zgoła nie otworzy ust.

Rozpoczyna się przewód.
SĘDZIA: Kiedy zaokrętowała załoga?

ANDRZEJ REMISZEWSKI: W pierwszych dwu tygodniach września. W komplecie była 
jedenastego września. Jeszcze 4 dni przygotowań i piętnastego wyszliśmy w morze.

SĄD: Kiedy ustalił pan służbę jachtową?

ANDRZEJ REMISZEWSKI: W ciągu tych pierwszych dwóch tygodni. O ile pamiętam — zostało 
to wywieszone w kabinie nawigacyjnej.  Dysponowałem 4 osobami o pełnych kwalifikacjach i 
dwoma początkującymi. Podzieliłem załogę na dwie grupy trzyosobowe: jedna miała wachtę od 
godziny 8 do 14, a druga od 14 do 20 i w jej składzie był kucharz. Reszta była zorganizowana w 
systemie  4-godzinnym.  W  ten  sposób  miałem  na  pokładzie  zawsze  co  najmniej  sternika 
morskiego, a często kapitana.
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Bezspornie system taki byłby rozsądnym zabezpieczeniem potrzeb służby. Są wszakże 
wątpliwości co do tego, czy w ogóle istniał.

SĘDZIA: Pan przejął wachtę o godzinie 14 tak czy nie?

ARTUR KOGUT: Ja miałem świadomość, że od 16 nie jestem oficerem.

SĘDZIA: Od kogo przejmował pan wachtę o 14?

ARTUR KOGUT: W zasadzie od nikogo...

Nowy element wnosi do tej kwestii Ryszard Mruk.

SĘDZIA: (cytuje z protokołu zeznań): „poszczególni członkowie zostali oznakowani numerami 
i każdego dnia kapitan wyznaczał numery do określonych służb”.

ANDRZEJ REMISZEWSKI: Dla mnie nigdy żadna nawigacja nie jest całkiem pewna. Chyba, że 
stoję  przy  nabrzeżu,  na  którym  jest  tabliczka  z  nazwą.  O godzinie  1900 czasu  jachtowego 
zapada ciemność. Zobaczyliśmy wtedy pierwszą latarnię. Światło migające o okresie 5 sekund. 
O godzinie 1910 zidentyfikowałem ją. Wykonano namiar, a ja wyrysowałem go na mapie. Za pół  
godziny był drugi namiar. Planowałem następny znów za pół godziny. Wówczas osiągnąłbym 
pewność.  O  godzinie  1940 pojawiło  się  drugie  światło  błyskowe  o  okresie  10  sekund. 
Oczekiwałem 8-sekundowego więc zakwestionowałem tę informację. Stoper wykazał, że jest 
rzeczywiście 8 sekund. Sienkiewicz wykonał namiar i podał: 230. Uznałem początkowo, że to  
błędny odczyt na skutek ciemności. Powtórny namiar dał znowu 230. Zacząłem przypuszczać, 
że jest gruby błąd w mej nawigacji. Równocześnie zacząłem szukać alternatywnej pary latarń. 
Przeglądałem ostatni rocznik locji. Cały czas byłem w nawigacyjnej. Na pokład wychodziłem 
trzykrotnie. Po stwierdzeniu, że latarnie nie pasują — zdecydowałem odchodzić od lądu kursem 
315.  Była  godzina 1945-48.  Przekazałem decyzję  sternikowi.  Sternik  potwierdził,  że komendę 
usłyszał, ale nie mogę powiedzieć jakim kursem szedł jacht gdy pękł bras. To spowodowało, że 
spinakerbom uciekł przed dziób. Trzeba go było zdjąć. Na pokładzie było dwu kapitanów, więc 
uznałem, że nie muszę tam być. Kazałem tylko, by go zrzucić. Na moment zrzucania żagla 
wygodniej było odpaść od fordewindu. Nie byłem na pokładzie wtedy. (...) Gdy pracowano na 
dziobie, ja wróciłem do rozwiązywania zagadki latarń. To trwało 10 minut. (...) Uważam, że nie 
musiałem przewidzieć, że zostanie wykonany manewr odpadania.

*
Niepewność pozycji i niemożność jej dokładnego określenia. Niemożność, czy nieumiejętność?

ŁAWNIK:  W  momencie  zobaczenia  pierwszej  latarni  celem  było  jak  najszybsze  określenie 
pozycji. W tym miejscu innych świateł nie mógł się pan spodziewać. Jak zamierzał pan określić 
swoją pozycję, mając tylko jedną latarnię?

ANDRZEJ REMISZEWSKI: Liczyłem na drugą...

ŁAWNIK: Ale pan się od niej oddalał!

ANDRZEJ REMISZEWSKI: Chciałem na pierwszą wykonać kolejne namiary...

ŁAWNIK: Jest taki elementarny sposób. Uczą go na kursach na stopień żeglarza. Jak można 
ustalić pozycję najprościej i najszybciej w takich okolicznościach?

ANDRZEJ REMISZEWSKI: Nie rozumiem pytania. (...)

ŁAWNIK: W momencie zobaczenia światła  latarni  ustalić  kurs taki  żeby kąt  kursowy latarni 
wynosił  45. W momencie dopłynięcia do trawersu znałby pan swoją pozycję.  Z tego co pan 
mówi można sądzić, że chciał pan płynąć aż zobaczy pan drugą latarnię.

Tak, sposób podany przez ławnika jest z pewnością skuteczny. Szkopuł w tym, że nikt z 
załogi nie potrafi powiedzieć, czy i kiedy latarnia znalazła się na trawersie.
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Rozwiązywanie zagadki latarń było tak pasjonujące, że zepchnęło na dalszy plan informacje 
krążące po pokładzie.

SĘDZIA: Czy pan widział którąkolwiek z dwu latarń?
JAN KOSTIUK: Ja widziałem 3 światła! (...)
SĘDZIA: Czy jednocześnie 3 światła pan widział?

JAN KOSTIUK: Była taka sytuacja, że stałem na wancie, bo miałem najlepszy wzrok. 
Mówiłem, że jest łuna, ale mi powiedzieli: „Uspokój się, nie pyskuj”.

SĘDZIA: Kto?!
JAN KOSTIUK: Nie wiem, było wielu na pokładzie...

Jan Kostiuk nie miał halucynacji. Nie był zresztą jedynym widzącym wiele świateł.

SĘDZIA: O której godzinie zauważono światło i ile ich było?

JERZY KURKOWSKI: Zmrok zapadł po 18. Po chwili z lewej strony dziobu pojawiła się łuna 
latarni cyklicznie pokazująca się. Namiarem i charakterystyką światła zajmowali się Sienkiewicz 
i  Mruk. Płynęliśmy bardzo szybko.  Był  pomyślny wiatr  i  fala w rufę.  Wreszcie zobaczyliśmy 
latarnię.  Właściwie to była  łuna drugiej  latarni  o charakterystyce 8-9 sekund. Po dokładnym 
zmierzeniu czasu okazało się,  że jest  to 8  sekund.  Kapitan Remiszewski  wyszedł  na górę, 
powiedział,  że  to  zgadza  się  z  jego  wyliczeniami  i  wrócił  pod  pokład.  W  dalszym  ciągu 
obserwowaliśmy brzeg i zobaczyliśmy łuny osiedli czy miast. To było jeszcze przed dokładnym 
namierzeniem charakterystyki II latarni. Były trzy łuny po lewej i jedna po prawej. Nie wiem, czy 
kapitan Remiszewski o tym wiedział. Ja powiedziałem to Mrukowi i Sienkiewiczowi. Sienkiewicz 
mi coś odburknął i zniknął pod pokładem.

SĘDZIA: Czy nie zrodziły się wtedy u was wątpliwości?

JERZY KURKOWSKI: U mnie —tak. (...)

*
Identyfikacja latarni miała służyć określeniu pozycji geograficznej. To ważne. Nie może jednak 

przesłonić aktualnych okoliczności żeglugi.

SĘDZIA: Czy pan zdawał sobie sprawę z pozycji jachtu?

RYSZARD MRUK: Ze zliczenia tak,  bo patrzyłem na mapę. (...)  Jak wyszedłem na pokład, 
jeszcze  nie  było  widać  drugiej  latarni.  Pokazała  się  przed  20.  Pod  pokład  zszedłem,  jak  
zobaczyliśmy że latarnia jest na kursie 230. Zaniepokoiłem się, bo tam nie powinno być latarni.  
Obserwowałem, co robi kapitan. On uspokajał, że pozycja zgadza się ze zliczoną. (...)

SĘDZIA: Czy zastanawialiście się nad pozycją w stosunku do brzegu?

       RYSZARD MRUK: Ja — nie. Kapitan Remiszewski — nie wiem, byłem u niego za krótko. 
W tym momencie Ryszard Mruk nie musiał tego wiedzieć. On miał dopiero objąć wachtę. Ale 
stojący za sterem Artur Kogut?

ŁAWNIK: Czy zaglądał pan do mapy, czy miał pan przed oczami obraz mapy?

ARTUR KOGUT: Informował mnie kapitan.

ŁAWNIK: Ale czy miał pan przed oczami obraz mapy, czy miał pan świadomość, że brzeg 
skręca na północ?

ARTUR KOGUT: Ja myślę, że nie.

Takiej świadomości w gruncie rzeczy nie miał na jachcie nikt niemal do samego końca.

*
Bezpośrednio przed katastrofą sytuacja na jachcie była więc taka: Kapitan Remiszewski zdawał  
sobie  sprawę,  że  jest  niebezpiecznie,  ale  w  obsesyjnym  dążeniu  do  ustalenia  pozycji  
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geograficznej  zrezygnował  w praktyce  z prowadzenia „Daru Przemyśla”  i  zajmował  się  pod 
pokładem rozwiązywaniem zagadki nie zidentyfikowanej latarni. Nominalnie oficerem był zatem 
Artur  Kogut  (choć  nie  poczuwał  się  do  tego),  stojący  za  sterem.  Praktycznie  komendy  na 
pokładzie wydawał Robert Sienkiewicz, jako najstarszy stopniem. Nikt na pokładzie nie zdawał  
sobie sprawy z położenia jachtu względem brzegu. Było poczucie niejasności pozycji, bo nie 
dawała się zidentyfikować druga latarnia.  Nikt  nie przypuszczał  jednak, że brzeg skręca na 
północ, czyli w prawo. Nikt także nie zdawał sobie sprawy, że jest on już tak blisko i że wobec  
takiej konfiguracji brzegowej — kecz idzie na zbliżenie. Sygnały o bliskości lądu dawane przez 
nowicjuszy Kostiuka i Kurkowskiego, jak również niepokoje Mruka, były przez doświadczonych 
zejmanów bagatelizowane. Na domiar wszystkiego pękł bras i uwolniony spinaker fruwał przed 
dziobem czyniąc straszliwy łoskot.

        JERZY KURKOWSKI: Jak pękł bras, pobiegliśmy na dziób, by złapać żagiel. By sytuację  
opanować Sienkiewicz zwrócił się do sternika, żeby „odpadł” (w praktyce oznaczało to skręt w 
lewo, w kierunku brzegu — A. S.). Nagle zaczęło się dziać źle. Fale runęły przez pokład. Robert  
Sienkiewicz  powiedział,  że  słychać  przybój,  kazał  zmienić  kurs  w  prawo.  Sternik  nie 
zareagował. Pobiegłem do niego, a on mówi, że jacht nie słucha, i wtedy nastąpiło pierwsze 
uderzenie o skały.

ŁAWNIK: Czy ktoś pana zastąpił w obserwacji, gdy pan pobiegł do żagla?
JERZY KURKOWSKI: Właściwie nie wiem...
ŁAWNIK: Jak długo trwało to odpadnięcie?
JERZY KURKOWSKI: 2-3 minuty.

Był jednak na „Darze Przemyśla” drugi obserwator, którego Jerzy Kurkowski nie 
zaobserwował.

ŁAWNIK: Czy obserwował pan na wancie z własnej inicjatywy, czy na polecenie?

JAN KOSTIUK: Na prośbę Andrzeja Remiszewskiego.

ŁAWNIK: Czy mówił pan Remiszewskiemu o tej łunie?

JAN KOSTIUK: Remiszewskiemu nie, bo nie było go na pokładzie. Powiedziałem 
Sienkiewiczowi, ale on mi odpowiedział: „uspokój się!” To zszedłem na dół.

ŁAWNIK: Kapitan pana zwolnił?
JAN KOSTIUK: Nie. Ale czułem się niepotrzebny.

Tego wieczoru inni także działali na wyczucie.

    ARTUR KOGUT: Wydaje mi się, że kurs (315) podany przez kapitana Remiszewskiego dotarł 
do mnie dopiero po awarii  brasu.  Wcześniej  dostałem polecenie z dziobu, żeby „odpaść” z 
kursu w lewo, bo to ułatwiało zrzucenie żagla. (...)

ŁAWNIK: Czy pan w żadnym stopniu nie pełnił obowiązków oficera wachtowego?

ARTUR KOGUT: Nie!

ŁAWNIK: Więc jak usłyszał pan żeby płynąć do lądu, to czy nie powinien był pan kogoś 
spytać czy tak ma być?

    ARTUR KOGUT: Tak, ale to mi polecił  zastępca kapitana. A dlaczego ja wykonałem to  
polecenie? Bo Sienkiewicz wykonywał namiary na polecenie kapitana Remiszewskiego, więc 
wiedział, co się dzieje.

Tylko, że Sienkiewicz namierzał latarnię, a brzegiem się nie zajmował aż do momentu, gdy 
usłyszał przybój. Ale wówczas było już za późno.

*
Wcześniej też już się zdarzało, że kapitan i załoga nie wiedzieli gdzie są. Pierwszy raz prawie 

jeszcze w domu, w pobliżu Arkony. Po raz drugi — u wybrzeży Afryki.
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JAN KOSTIUK: Jeszcze przed Afryką był sztorm. Też się śmiali, że widzę łunę, a okazało się 
potem, że mam rację, to były światła Rabatu. Rano stanęliśmy w dryfie i też nikt nie wiedział,  
gdzie płynąć. Powstał na tym tle konflikt między Remiszewskim a Sienkiewiczem. A wszystko 
się wzięło stąd, że ktoś w nocy nie zrobił zwrotu.

U wybrzeży Kuby także nie było najlepiej z wykonaniem rozkazów.

ŁAWNIK: Czy doszło do niewykonania polecenia?

JAN KOSTIUK: Nie miał kto postawić foka pasatowego. Ja stałem wtedy za sterem...

Bywały i drastyczniejsze sytuacje.

    JERZY KURKOWSKI:  Atmosfera  na  jachcie  była  różna.  Ale  były  kontrowersje  między 
kapitanami co do prowadzenia, kursów i różnych szczegółów. (...) W dniu wypadku pierwszy 
oficer powiedział, że nie będzie brał pozycji astronomicznej.

SĘDZIA: Dlaczego?!
JERZY KURKOWSKI: Bo zdaje się miał o coś pretensje do Remiszewskiego.
SĘDZIA: Czy kapitan Remiszewski określił tę pozycję?
JERZY KURKOWSKI: Nie wiem.
SĘDZIA: A można było?
JERZY KURKOWSKI: Tak.

*
Brak  właściwej  dyscypliny,  brak  rozeznania  w  sytuacji  jachtu,  niedostatki  nawigacji,  brak 
właściwej łączności między dowódcą a załogą, wydawanie nazbyt ryzykownych komend na ster  
dla  ułatwienia  manewru  ze  spinakerbomem,  brak  jednoznacznej  świadomości  pełnionych 
funkcji  wśród  załogi,  konflikt  między  kapitanem  a  pierwszym  oficerem...  Aż  za  wiele  tych 
przesłanek, by nie dostrzec, że na „Darze Przemyśla” trwał proces, który wojskowi nazywają 
utratą  zdolności  dowodzenia.  Jest  jasne,  że  bezpośrednią  przyczyną  katastrofy  było  owo 
nieszczęsne odpadnięcie od kursu dla zrzucenia foka pasatowego. Pozostaje wszakże pytanie: 
czy przyczyna ta nie była zdeterminowana układem na jachcie, czy nie była prostą konsek-
wencją wspomnianych wyżej  przesłanek? Na pytanie to odpowie zapewne Izba Morska. Nie 
będzie to jednak prędzej, niż wiosną 1989 roku. Bardzo ciekawe te wszystkie pytania. Szkoda 
jednak, że nie padło takie: jak to się stało, że kecz mając brzeg po lewej burcie roztrzaskał o 
skały burtę prawą?

Sam Andrzej Remiszewski nie ma wątpliwości. Do tego stopnia, że nie dostrzega 
sprzeczności we własnych słowach.

ŁAWNIK: Jak pan zareagował na informację o światłach z prawej (zatem z tej strony, z której 
powinno być morze — A. S.)?

ANDRZEJ REMISZEWSKI: Do mnie ta informacja nie dotarła. Dowiedziałem się o tym na 
pokładzie samolotu i był to dla mnie szok.

ŁAWNIK: Co było przyczyną niedocierania informacji na jachcie?

   ANDRZEJ REMISZEWSKI: Uważam, że na jachcie informacje docierały. Pytanie, czy oni tę 
łunę  rzeczywiście  widzieli.  Tam są  małe  wioski,  50  domów,  oświetlanych  na  ogół  olejem,  
elektryczność tylko okresowo. Więc nie ma możności — według mnie — powstania łuny.

    „Przeszedł  on  dobrą  szkołę  w  młodości  i  umie  mówić  mądrze  jak  z  książki”  —  tak 
charakteryzował żeglarza Długiego Jana Silvera, podsternika,  Izrael Hands. Śmiało można je 
wszakże  odnieść  do  kapitana  Remiszewskiego.  Izba  Morska  nie  zajmuje  się  jednak 
umiejętnością mówienia i patrzy na fakty.

SĘDZIA: Czy miał pan świadomość odległości od brzegu?
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   ANDRZEJ REMISZEWSKI: Tak. Ale sprawa wymaga jeszcze wyjaśnienia. Jeszcze o 1910 

kazałem zmienić  kurs  kompasowy  o  10  stopni  w  prawo.  Sternik  stwierdził  później,  że  nie  
słyszał, i nie wykonał. (...)  W związku z tym sądziłem, że mam dostatecznie dużo czasu do 
odejścia.  (...)  Dziś  —  o  1910 dopilnowałbym  odejścia  w  morze  o  10  stopni  i  o  1940 gdy 
zobaczyliśmy drugą latarnię, silniej poszedłbym w morze o 30-40 stopni.

   Kapitan przyznaje zatem iż nie wiedział, że kluczowa informacja do sternika nie dotarła. Mimo 
to  utrzymuje,  że  informacje  docierały...  Ciekawą  (by  nie  rzec  kuriozalną),  zawoalowaną 
aluzyjnie  przyczynę  przypadku  sugerował  pełnomocnik  Andrzeja  Remiszewskiego  (Wacław 
Petryński)

PEŁNOMOCNIK: Czy wiedział pan o latarni Punta Brava w tym rejonie?

JERZY KURKOWSKI: Tak, od żołnierzy  Guardia  Frontiera. Mówili, że była ona czynna przed 
rewolucją. I że w ostatnich latach w tamtym miejscu rozbiło się około 100 jachtów haitańskich. 
Mówili, że przewoziły narkotyki.

*
   Izba Morska nie jest sądem karnym. Stającym przed nią grożą wyroki  odnoszące się do 
możliwości  pływania:  wytknięcie,  ostre  wytknięcie,  pozbawienie  uprawnień okresowo lub  na 
stałe.  Dla szczura lądowego to  być  może niewiele,  ale  dla żeglarza kara dotkliwa.  Bowiem 
navigare  necesse est. I dlatego żeglarski światek w napięciu oczekiwał będzie werdyktu Izby 
Morskiej. Werdyktu, który orzeknie, czy kapitan „Daru Przemyśla” powinien być pierwszym po 
Bogu, czy też czwartym do brydża.

   Gdyby  jednak  ktoś  był  zdania,  że  to  kara  za  niska  —  winien  uspokoić  się  na  głos 
przedstawiciela  armatora  „Daru  Przemyśla”,  prezesa  przemyskiego  Okręgowego  Związku 
Żeglarskiego,  Lesława  Antoniewskiego.  Oświadczył  on  przed  Izbą  Morską:  „Uzyskaliśmy 
odszkodowania od «Warty»  41 milionów.  Odzysk uratowanego sprzętu jest  wart  przeszło 3 
miliony. (...) W tej sytuacji rzeczywistej straty w zasadzie nie ma...”

Jak w piosence — „a poza tym nic na działkach się nie dzieje”.

ANDRZEJ SKOWROŃSKI
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DRAMAT „DARU RZEMYŚLA”
Henryk Jaskuła

                                                           POCZĄTEK NIESZCZĘŚCIA

Nieszczęście spadło w postaci przydziału przez Zarząd Główny PZŻ dwóch miejsc dla PrOZŻ 
na wczasy narciarskie w Czarnym Dunajcu w zimie 1984/85. W zarządzie przydzieliliśmy je dla 
prezesa Lesława Antoniewskiego i dla Katarzyny Kogut, wiceprezesa ds. szkolenia.

W Czarnym Dunajcu nasza dwójka poznała żeglarzy z krakowskiego klubu „Szkwał”, którzy 
nie  mieli  jachtu,  a  mieli  pieniądze  i  kontakty  żeglarskie  w  Nicei,  we  Francji.  Przemyślanie  
natomiast mieli jacht, ale nie mieli pieniędzy ani kontaktów.

Powstała koncepcja przerzucenia „Daru Przemyśla” na Morze Śródziemne z portem w Nicei, 
z pomocą i do spółki z klubem „Szkwał”. Kaśka i Lesław szybciutko zapomnieli o uchwalonym 
przez Sejmik startu do rejsu solo non-stop dookoła świata E-W w 1986 roku.

Również  nie  wzięli  pod  uwagę  tak  szermowane  przez  sekretarza  generalnego  PZŻ 
Stanisława  Tołwińskiego  i  przez  prezesa  PZŻ  ministra  Jerzego  Korzonka  (ale  to  tylko  w 
kontekście do mojego planowanego drugiego rejsu solo non-stop dookoła świata, teraz E-W), 
zawarte w piśmie ministra z 6.09.1982: „Polski Związek Żeglarski prezentuje z całym naciskiem 
pogląd, iż jedyny jacht Przemyskiego Związku Żeglarskiego powinien służyć szerokim kręgom 
żeglarzy,  a  szczególnie  młodzieży  Ziemi  Przemyskiej  w  procesie  szkolenia  i  wychowania 
morskiego”.

Rejsy „Daru Przemyśla” z Morza Śródziemnego z siedzibą w Nicei jako porcie domowym, nie 
byłyby już dostępne dla „Szerokiego kręgu młodzieży Ziemi Przemyskiej”. Dla nas wszystkich, 
przeciętnych obywateli pod względem zasobów finansowych, nasz rodzimy Bałtyk, a nie Morze 
Śródziemne,  był  wyznaczony  przez  Naturę  akwenem dla  „procesu  szkolenia  i  wychowania 
morskiego”.

Jacht  na Morzu Śródziemnym miał  być  eksploatowany wspólnie  z  klubem „Szkwał”,  kilka 
miejsc na jachcie dostałby Przemyśl.  Na morze Śródziemne, raczej  nie  tyle  dla szkolenia i 
wychowania morskiego ile dla frajdy i luksusu, tudzież możliwości pohandlowania mogliby sobie 
pozwolić  co  bogatsi  żeglarze  Ziemi  Przemyskiej.  Dla  większości  żeglarzy tej  Ziemi  te  rejsy 
stałyby się niedostępne finansowo. 

Zniknęłoby w Przemyślu pojęcie „rejsów krajowych”, „Dar Przemyśla” chodziłby wyłącznie w 
rejsach zagranicznych, stacjonując w obcym, dewizowym, dość dalekim od kraju porcie Nicei. 

Katarzyna Kogut i Lesław Antoniewski okłamali krakowskich żeglarzy, że jacht jest wolny, że 
nie ma planów kolidujących z przerzuceniem go na Morze Śródziemne. Była to działalność 
spiskowa. Idylla i budowanie zamków na piasku między wąziutką grupką wokół Kaśki Kogut a 
klubem „Szkwał”  trwały przez cały sezon 1985 w absolutnej  tajemnicy przede mną i  przed 
ogółem żeglarzy.

    Polski drugi rejs solo non-stop E-W z Gdyni do Gdyni nie wyszedł głównie z przyczyn moich  
bliskich przemyskich żeglarzy. Nie tyle z ich głupoty,  z zawiści, czy wrogości do mnie,  tylko z 
ich niedojrzałości morskiej
   To Przemyślanie pod wodzą Katarzyny Kogut zadecydowali, że przemyski jacht nie opłynie 
drugi raz świata, że Przemyśl nie będzie drugi raz szczycił się swoim jachtem i jego 
osiągnięciami, że Polska nie będzie jedynym krajem, którego ten sam jacht i ten sam żeglarz 
opłynęli non-stop świat w obie strony, a w tym wypadku z Gdyni do Gdyni. To  Katarzyna Kogut 
z małą grupką zauszników zgotowali temu jachtowi inny, tragiczny los. Artur Kogut, wieloletni 
funkcjonariusz MO (Milicji Obywatelskiej), był pierwszoplanową postacią w tym dramacie. 
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                                                                             KATASTROFA

W  1987  roku  „Dar  Przemyśla”  był  już  całkowicie  w  rękach  mojej  opozycji.  Byłem  już 
całkowicie  odsunięty od jachtu,  nie  miałem żadnego wpływu  na jego losy.  Po kilku rejsach 
bałtyckich  wybrali  się  na  Kubę pod wodzą  Andrzeja  Remiszewskiego.  W tym 7-osobowym 
składzie  było  tylko  dwóch  z  Przemyśla,  nie  tyle  młodych,  ile  majętnych:  Artur  Kogut  i  Jan 
Kostiuk. Kogut miał już stopień sternika morskiego, Kostiuk żeglarza. Kostiuka przedtem nie 
znałem. Koszt rejsu na Kubę wynosił ćwierć miliona złotych od osoby. Z Kuby jacht miał odbyć  
kilka rejsów karaibskich, po czym wrócić do Nicei na rok i chodzić po Morzu Śródziemnym.

Kurkowski opisuje jak niezgrabnie jacht odchodził od kei po odprawie granicznej w Gdyni. Nie 
zdjęli jednej z cum, jacht uderzył burtą o keję. „Andrzej, kapitan, który stoi za sterem, wrzeszczy 
jak opętany. Momentalnie stwarza się napięta atmosfera. Koledzy klną jak ciury”.
   Nasuwa  się  pierwsza  uwaga  o  niedoświadczeniu  kapitana:  kapitan  ma dowodzić,  a  nie 
sterować. Remiszewski stanął za sterem, nie dostrzegł więc, ze nie dał komendy na oddanie 
drugiej cumy, bo skupił się na sterowaniu i tą czynnością był zajęty. Przy manewrach załoga ma 
pracować  w  milczeniu  słuchając  komend  kapitana,  jedynego  głosu  na  jachcie.  Wtedy  jest 
porządek na pokładzie.
   W Hawanie  załogi  miały  się  zmieniać  odlatując  i  przylatując  samolotami.  W pierwszym 
karaibskim rejsie udział z Przemyśla mieli wziąć Kaśka Kogut i Antek Pasich. „Dar Przemyśla” w 
swym atlantyckim rejsie – z Arturem Kogutem -  do Hawany. nie dopłynął. Szli jak te ćmy do  
światła,  cały  dzień  kursem  dolądowym,  jakby  pozbawieni  instynktu  samoobrony.  Gdy 
dochodziła godzina 20.00 jacht znajdował się w odległości ok. 300 – 400 metrów od ciemnego 
brzegu,  a  sto  metrów od brzegu biegł  podwodny próg skalny.  Gdyby jacht  dalej  szedł  tym 
kursem, za 20 minut 14-tonowy kecz pędzący z szybkością 7 węzłów pełnym baksztagiem, 
zderzyłby się czołowo z brzegiem na Punta Barlovento, do którego to cypla miał zaledwie dwie 
mile.
   Przed 20.00 zdarzyła się mała awaria na jachcie. Pękł bras wytyku foka pasatowego. Tym 
wytykiem był spinakerbom, 3-metrowa rura aluminiowa.  Samo niesienie tego foka pasatowego 
przy średnim baksztagu, na nawietrznej, było błędem. Ten  żagiel pracuje dobrze dopiero w 
pełnym baksztagu lub w fordewindzie. 
   Jacht szedł na motyla z fokiem pasatowym na prawej, nawietrznej burcie i dużą genuą na  
lewej.  Przy zerwaniu się tej  linki  fok pasatowy został  porwany do przodu przez wiatr,  przed 
dziób, a spinakerbom obijał o forsztag.
   W takiej sytuacji nic prostszego niż wyostrzyć do bajdewindu dając ster prawo na wiatr. Fok 
ze spinakerbomem znalazłby się nad pokładem dziobowym, w linii wiatru, w dogodnym zasięgu 
rąk, łatwy do zrzucenia. Zamiast wyostrzyć – odpadli! Zamiast skręcić w prawo na głębokie 
morze,  skręcili  w  lewo  na  brzeg,  niewidoczny  w  ciemności.  Robertowi  zdawało  się,  że  w 
fordewindzie  spinakerbom nie  będzie  bił  o  fortsztag,  ale  nie  pomyślał,  że  przecież  trudniej  
będzie go zrzucić. Kazał Kogutowi odpaść niemal do fordewindu.

   Kogut tak odpadł, że zrobił niezamierzony zwrot przez rufę i kursem około 160⁰ uderzył prawą 
burtą o ten próg skalny,  który mógł się znajdować jakieś 80 cm pod powierzchnią.  (Jacht ma 2 
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metry zanurzenia). Burta trzasła, pękła. Robert krzyknął „ster prawo!”. Myślał, że cały czas mają ląd 
po lewej burcie. Jacht uderzył ponownie burtą o ten próg, już z mniejszą szybkością, gdyż pierwsze  
uderzenie wyhamowało pęd, a fala przybojowa podniosła go i przerzuciła przez próg na płyciznę,  
gdzie  legł  na  prawej  burcie  z  masztami  skierowanymi  do  brzegu.  Jak  przy  klasycznym 
sztrandowaniu. 
   Gadanie, że po awarii brasu zmienił kurs na 315, nie tyle jest bajką, ile tchórzliwym kłamstwem, w 
co nikt, kto w myślach stanie w tej sytuacji za sterem, nie uwierzy.
   A co by się stało gdyby Robert, po zobaczeniu w ciemności brzegu, zdał sobie sprawę, że jacht jest  
po zwrocie i brzeg jest nie po lewej, lecz po prawej burcie? W  żadnym wypadku nie dałby komendy  
„ster prawo”, tylko „ster lewo”, chciałby uciec od progu skalnego, na głęboką wodę. A że w burcie  
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była już wielka dziura, o czym nie mógł wiedzieć, niechybnie jacht poszedłby na dno, na głębi ponad 
stu metrów. Po zwrocie, przy niewybranych żaglach na lewy hals, jacht nie miał napędu, odejść w  
lewo mógłby tylko na resztkach inercji.  Ale i  bez odchodzenia w lewo,  tu,  przed progiem, było  
głęboko i tu by zatonął. Jacht, bez szybkości, którą utracił po kolizji z progiem, nie słuchał już steru,  
był na łasce dociskającego wiatru i  fali  przybojowej,  które bez niczyjej  ingerencji  przewaliły  go 
przez próg na płyciznę, gdzie legł na prawej burcie, z masztami skierowanymi w kierunku brzegu.
   Czy ktoś z nich by się uratował? Może, ale w ciemnościach nocy i przy fali przybojowej – z trudem.
   Jak można wydedukować z Admiralty Tide Tables Volume 2, tablic pływów na ten akwen, przy  
wysokiej wodzie ten próg znajdował się ok. 0,9 m pod wodą, przy niskiej wodzie wynurzał się. Próg  



119

ten biegł równolegle do  brzegu w odległości ok. 100 m od suchego lądu. W chwili uderzenia o  
skalny próg mogła być wysoka woda lub blisko wysokiej wody.
   Każda następna fala przybojowa podnosiła jacht i przesuwała go w stronę brzegu, drąc burtę, aż 
utknął  ostatecznie  w odległości  ok.  50 metrów od plaży.  Niemal  cała  prawa burta  była  zdarta,  
wewnątrz jachtu był ten sam poziom wody co na zewnątrz.
   Po kilku dniach wszyscy zostali  przewiezieni do odległej  o 600 kilometrów Hawany,  skąd w 
aureoli bohaterów samolotem wrócili do kraju. Czyli się bohaterami bo przeżyli katastrofę – czym 
się szczycą, że nie wpadli w panikę gdy w ciemności nocy fale pchały jacht ze zgrzytem po skalnej  
płyciźnie  w  kierunku  brzegu,  drąc  prawą  burtę.  Komisarz  awaryjny  orzekł  abandon  jachtu. 
(Abandon znaczy porzucenie, gdy koszt ratownictwa przekracza ubezpieczenie).



120

   Kuriozalne było przedstawienie katastrofy przez telewizję polską. Do studia zaproszono „tego,  
który o jachtach i żeglarstwie wie wszystko”, kapitana Krzysztofa Baranowskiego.  Ten „ekspert”  
tak przedstawił sprawę, że nie był to błąd nawigacyjny,  że jacht musiał wpaść na brzeg,  a jako  
dowód swojej tezy pokazał dużą planszę z północnym brzegiem Kuby i grubą czerwoną krechę jako 
strzałę  skierowaną  od  północnego  zachodu  na  ten  brzeg.  Ta  strzała  miała  oznaczać  północno 
zachodni  prąd  morski,  który  jako  wyższa  siła  zepchnął  jacht  na  kubański  brzeg.  Ten  prąd  – 
wynikało z  exposé  Baranowskiego – był powodem rozbicia jachtu,  a przed nim nie było żadnej 
możliwości uchronić się.
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   Wszystkie prądy morskie na wszystkich mapach nawigacyjnych są oznakowane co do kierunku i 
siły. Żeglarze uwzględniają te prądy. Osąd Baranowskiego obarczający ten prąd winą za katastrofę 
był kompromitacją jego kwalifikacji nawigacyjnych.
   Psycholog zapewne oceniłby wystąpienie Baranowskiego jako wyraz zawiści oraz zadowolenia z  
zagłady „Daru Przemyśla”, odciążając kapitana i załogę od odpowiedzialności, jako że sam nigdy nie 
odbył  rejsu  solo  non-stop  dokoła  świata.  Nie  dopatrzył  się  żadnej  winy  kapitana  jachtu,  
rozgrzeszając go niejako swoim wysokim autorytetem. Pewnie sądził, że jego zdanie wpłynie na 
werdykt Izby Morskiej.
   Czy ktoś z telewidzów mógł poddać pod wątpliwość istnienie prądu NW przy brzegach Kuby?  
Nikt, nawet ja, choć miałem mapy Routeing Charts na ten akwen, na wszystkie miesiące. Do głowy 
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mi nie przyszło sprawdzić wiarygodność twierdzenia Baranowskiego, choć istnienie takiego prądy 
w żadnym wypadku nie usprawiedliwiałoby rozbicia jachtu.
   Po latach, przypadkowo, sięgnąłem po mapę Admiralicji „Routeing Chart – North Atlantic Ocean –  
December,  nr  5124  (12)”.  Ku swemu zdumieniu  zobaczyłem,  że  w rejonie  Kuby nie  ma prądu 
północno zachodniego, nie tylko w grudniu, ale w żadnym miesiącu. Jest prąd wschodni o sile pół 
węzła, płynący równolegle do  północnego brzegu Kuby i taki sam wzdłuż południowego brzegu. 
Jacht szedł z prądem, żaden prąd NW ani inny nie spychał jachtu na brzeg. Skąd Baranowski wziął  
ten prąd NW? Chyba z głowy, niezbyt wiedzącej,  choć siwej. Szanujący się kapitan nie powinien 
pleść takich nonsensów, które wcześniej czy później zostaną mu wytknięte.
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   Załoga usprawiedliwiała się,  że w tym rejonie rozbiło się  sto jachtów. Że sto niedouczonych 
bałwanów, w większości przemytników narkotyków, rozbiło tu jacht, nie jest powodem, żeby polski 
kapitan  miał  też  rozbić  swój  jacht.  Remiszewski  (i  Petryński),  dowodzili,  że  przed  rewolucją  
kubańską  inaczej  stały  tu  latarnie  morskie.  To  też  nie  usprawiedliwia,  przecież  żeglowali  na 
aktualnej mapie Admiralicji, a nie na przedrewolucyjnej.
   Dwa lata po katastrofie jachtu, w grudniu 1989, odbyła się rozprawa przed Izbą Morską w Gdyni  
(w  załączeniu  Orzeczenie  Izby  Morskiej,  z  Internetu,  z  błędami).  W  punkcie  A  Orzeczenia  nie 
wiadomo  z  jakich  przyczyn  Izba  Morska  określa  akwen  w  tej  części  na  północy  Kuby  jako  
nawigacyjnie trudny, gdy nie ma tam żadnych przeszkód utrudniających żeglugę.
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   Natomiast punkt E Orzeczenia budzi zdumienie: za rozbicie jachtu w warunkach doskonałych do 
żeglugi,  jak  widzialność  oraz  siła  wiatru,  Andrzej  Remiszewski  został  pozbawiony  prawa 
wykonywania funkcji kapitana na okres dwóch lat.  Aby odzyskać te prawa miał zdać egzamin z 
nawigacji i przepisów, po odbyciu określonego stażu morskiego na funkcji oficera.
   Przypominam  sobie  wcześniejsze  orzeczenia  Izby  Morskiej,  kiedy  za  byle  kolizję  z  lekkim 
uszkodzeniem jachtu, kapitana pozbawiano patentu na pięć lat. 
   Zastępca kapitana Robert Sienkiewicz dostał upomnienie (jego komenda „odpadać” po zerwaniu  
się brasu –zamiast „ostrzyć” - była bezpośrednią przyczyną katastrofy), a Artur Kogut, który stojąc 
za  sterem   zrobił  zwrot  przez  rufę  i  wpakował  jacht  na  skałę,  nie  został  wyróżniony  żadną  
odpowiedzialnością (gdyby tego zwrotu nie zrobił,  po dostrzeżeniu brzegu w ciemności  byłaby 



125

szansa odejść w prawo, na głęboką wodę i uniknąć katastrofy). Ale gdyby to wszystko, nawet ze  
zwrotem przez rufę, działo się dalej od brzegu, katastrofy by nie było, a że działo się blisko, jest 
winą Remiszewskiego, który tak zadziwiająco nieudolnie prowadził nawigację.
   Wydaje  się  być  wyrocznią  morskich  dziejów  Przemyśla,  że  wszystko  co  dotyczyło  „Daru 
Przemyśla”,  jego  powstanie,  wzloty  i  upadki  oraz  zagłada,  dokonane  zostało  przez  żeglarzy  z 
Przemyśla,  przemyskimi  rękami.  Program  rejsu  solo  non-stop  dookoła  świata  przemyskiego 
żeglarza  Jaskuły  dał  życie  temu  jachtowi,  program  egzotycznej  eksploatacji  jachtu  przemyskiej 
żeglarki Katarzyny Kogut był wyrokiem zagłady jachtu, a przemyski żeglarz Artur Kogut za sterem 
własnoręcznie rozbił jacht o przybrzeżne skały na Kubie. Wszyscy inni byli niejako dołączeni do 
naszej przemyskiej historii.
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   Jacht był skazany na zagładę, na wyniszczenie, przez nieodpowiedzialną decyzję umieszczenia go 
na kilka lat poza krajem, w strefie dewizowej, bez zapewnienia mu  zaplecza finansowego na 
przeglądy i remonty. Nikt z nich, żeglarzy przemyskich, nie myślał poważnie o jachcie, tylko o sobie, 
o przewiezieniu się kilka razy. „Po nas choćby potop” – to ich wizja eksploatacji jachtu. 

                                                    ANALIZA WYPADKU

   Patrząc na mapę 3865 w głowie się nie mieści, jak w takich idealnych do żeglugi warunkach, jak 
kierunek i siła wiatru oraz widzialność, na nietrudnym nawigacyjnie akwenie, można tak głupio 
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rozbić  jacht,  w dodatku na  pokładzie  jest  dwóch kapitanów jachtowych  żeglugi  wielkiej,  jeden 
kapitan żeglugi bałtyckiej i dwoje sterników morskich?
   Jak  to  możliwe,  że  równocześnie  u  pięciorga  osób posiadających wysokie  stopnie,  nastąpiło  
zaślepienie oczu i zaćmienie umysłu? Załoga zawsze wyczuwa i zdaje sobie sprawę z tego, jakiej 
klasy  jest  ich  kapitan.  W  tym  wypadku  nie  mieli  wątpliwości,  że  tak  autorytet  jak  i  wiedza 
Remiszewskiego świadczyły o żółtodziobie.
   Mapa 3865 leżała na stole nawigacyjnym z wykreślonym kursem jachtu. Jest to ta sama mapa, 
którą tutaj przedstawiam w sześciu częściach, w tej samej skali, tej samej wielkości, tylko pociętą.  
W oryginale ma wymiary 100 x 70 cm. Dla ułatwienia orientacji w całości, przed tymi sześcioma 
częściami mapy, ułożonych od wschodu do zachodu – tak jak szedł jacht, przedstawiona jest cała 
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mapa w pomniejszonej skali, tak aby zmieściła się na formacie A4, a jako ostatnia, po tych siedmiu 
mapach, przedstawiono odcinek wybrzeża od Punta Mastelero po Punta de Practicos, powiększony 
dwukrotnie do mapy oryginalnej,  tak aby  swobodnie można było kreślić  namiary na latarnie i 
dokładnie  mierzyć  odległości  –  „Ostatnie  trzy  godziny  Daru  Przemyśla”.  (Nieżeglarzom 
przypominam, że odległości mierzy się na bocznej skali, na skali szerokości geograficznej: 1 stopień 
= 60 mil morskich, jedna minuta = jedna mila morska = 1852 metry)
   Wszystkie dane należy traktować z  pewną dozą ostrożności,  nie całkowicie można im ufać i  
przyjmować,  że  są  ściśle  dokładne,  tak  jak  na  spokojnie,  wiedząc  gdzie  się  jest  i  panując  nad  
sytuacją,  prowadzi  się  nawigację.  Tutaj  chaos i  niepewność gonią od godzin.  Do sporządzonego 
wykresu można dopuścić pewien niewielki błąd. Bardzo niewielki.
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   Obie latarnie – Punta Mastelero i Punta Roma - mają 12 mil zasięgu.  Zmrok zapada ok. godziny 
19.00,  latarnie  zaczynają  świecić  przed  zapadnięciem zmroku.  Namiar  na  latarnię  Punta  Roma 
zmieniał im się szybko. Nic dziwnego, to właśnie dlatego, że jacht szedł bardzo blisko tej latarni.
   Czy nikt nie zwrócił uwagi na to, że wyrysowana na mapie linia kursu prowadzi prosto na ląd? O 
godzinie 20.00 jacht miał tylko 2 mile do Punta Barlovento, cypel na który by wpadł czołowo za  
niecałe 20 minut. Cała siódemka załogi z Andrzejem Remiszewski na czele jakby zatraciła jasność  
widzenia, łącznie z utratą instynktu samozachowawczego. Po godzinie 18.00, nim zapadł zmrok, 
widzieli szczegóły na lądzie, czy nic im to nie mówiło, nikomu z nich, że są bardzo blisko brzegu? A  
jacht szedł ciągle kursem dolądowym 280 stopni
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   Każda latarnia morska, niezależnie od tego, czy jej charakterystyka zgadza się z mapą, czy się nie 
zgadza, informuje jedną zasadniczą prawdę: że znajduje się na lądzie, zatem należy się trzymać w 
bezpiecznej odległości od niej, tym bezpieczniejszej, im większe ma się wątpliwości. Dwa namiary 
na tę latarnię w odstępie pół godziny (a nawet 15 minut), wiedząc z jaką szybkością i jakim kursem 
idzie jacht, dają dokładną odległość od niej. Nie musi się wiedzieć jaka to latarnia aby wiedzieć jaka 
jest odległość od niej, czyli do brzegu.
   W książce Kurkowskiego w dniu 22 grudnia niedokładna jest pozycja rozbicia jachtu. Podana 
pozycja w książce leży pół mili na zachód od Punta Brava i prawie milę na północ od lądu, gdzie 
izobata sięga kilkudziesięciu sążni, czyli na głębokości ponad sto metrów (Głębokości na tej mapie  
podane są w sążniach – Fathoms. 1 sążeń = 3 jardy = 6 stóp = 1,83 m.)
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    W słowie „Od autora” pisanym w 1994 roku,  pisze,  że „do dzisiaj  nie zapadł werdykt Sądu 
Morskiego w Gdyni”. Werdykt Izby Morskiej w Gdyni zapadł dwa lata po katastrofie, 12 grudnia 
1989 roku. Orzeczenie Izby Morskiej w załączeniu.
   Nikt o tym nigdzie nie pisze, autor książki „Requiem dla Daru Przemyśla”, członek załogi Jerzy  
Kurkowski w słowie „Od autora” sygnalizuje uniknięcie skandalu przez przemilczenie zachowań 
kapitana.  Jurek Kurkowski  prowadził  swój  prywatny dziennik,  początkowo w formie  listów do 
Zony Małgorzaty, na podstawie którego opracował książkową relację rejsu.
   Z Kurkowskim nie znam się osobiście, jedynie wymieniliśmy kilka listów gdy wydał swoja książkę.  
Dostałem od niego jeden egzemplarz. Starałem się skłonić go do wyjawienia mi tych przemilczeń. 
zapewniałem dyskrecję. Niestety, uchylił się od zwierzeń.



132

   Te skandaliczne zachowania znam z ustnej relacji Ryszarda Mruka. Na nocnych wachtach Joli 
kapitan wychodził  do niej  i  szeptał  jej  coś  swoją  sepleniącą  mową.  Dziewczyna  zawsze  głośno 
odpowiadała, nie dawała się wciągnąć w mowę szeptów, tak aby załoga pod dekiem mogła słyszeć 
co się dzieje w kokpicie.
   Skandaliczne  i  niedopuszczalne  jest  podrywanie  załogantki  przez  kapitana.  Jest  to  sytuacja 
podobna do tej, kiedy szef podrywa, napastuje swoją podwładną, mimo jej sprzeciwu. Przez załogę 
jest to odbierane z niesmakiem. Taki był casus Andrzeja Remiszewskiego, męża i ojca dwojga dzieci.
   Nic  dziwnego,  że  Jurek  Kurkowski,  oprócz  tej  jednej  wzmianki  o  sygnałach  skandalicznych,  
wyczyścił swoją książkę z tych uwag i obserwacji. Recenzentem jego książki był Wacław Petryński,  
kapitan jachtowy, który na rozprawie przed Izbą Morską był pełnomocnikiem Remiszewskiego.  On 
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recenzował książkę, a o pełnomocnictwo w swojej sprawie prosił go Remiszewski. Petryński stał 
się de facto adwokatem i obrońcą Remiszewskiego, nie można więc polegać na jego bezstronności,  
usunął z książki to co najbardziej kompromitowało kapitana.
   Zdobyłem mapę Admiralicji 1865, obejmującą wschodnią część Kuby. To ostatnia mapa, na której  
szedł  „Dar  Przemyśla”,  na  niej  odtworzyłem  dokładnie  trasę  jachtu  od  wieczora  19  grudnia,  
ostatnią jego dobę żywego jachtu.
   Trzeba  zdać  sobie  sprawę,  że  podawane  przez  załogę  dane,  tak  namiarowe  jak  i  czasowe 
(dokładność do minuty), należy przyjmować z ostrożnością. Trzeba umieć wyobrazić sobie co się w 
danej chwili działo. Atmosfera na jachcie nie była dobra, co nie sprzyjało współpracy i dokładności.
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   W atmosferze na jachcie od godzin panował rozgardiasz i chaos, kapitan wydawał nielogiczne  
komendy,  jak postawienie  foka pasatowego,  zastępca kapitana nie wykonywał  ich.  Co pozostali 
myśleli o tym? Że który z nich nie ma racji? Trzeba się wczuć w ich sytuację i zdać sobie sprawę z  
tego, że po kraksie, po rozbiciu się jachtu o podwodną skałę, znaleźli się w stanie półprzytomności,  
coś jak po uderzeniu silną pięścią boksera w głowę. 
   Czy  w  sytuacji,  gdy  z  pokładu  dochodziły  sprzeczne  namiary,  a  kapitan  zdezorientowany, 
zagubiony,  grzebał  w  Spisach  Świateł,  gdy  wszyscy  czuli,  że  coś  złego  zaczyna  się  dziać,  
prowadzono zapisy w Dzienniku Jachtowym z dokładnością do minut każdy meldunek? Kiedy te 
ostatnie godziny przed katastrofą zostały odnotowane w Dzienniku Jachtowym? Prawdopodobnie 
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kilka  godzin  po  katastrofie,  albo  na  drugi  dzień.  I  nie  tylko  występują  błędy,  ale  umyślne 
przekłamania, mające wybielić autorów.
   Na posiedzeniu Izby Morskiej, składającej się z zasłużonych, emerytowanych kapitanów statków  
handlowych, nie było żeglarza. Różnica między nami, żeglarzami, a marynarzami jest taka, że my 
operujemy wiatrem, siłą, która działa w tym kierunku, w jakim ustawimy jacht, a na jachcie  żagle.
   Najbliższy prawdy jest sporządzony w załączeniu  na mapie wykres zdarzeń tych chwil. Czasy i  
namiary są ich, odległości przebytej drogi, uwzględniając pół węzła wschodniego prądu, są realne.
   „Trzy ostatnie godziny Daru Przemyśla” na tej mapie to droga martyrologii tego jachtu, który był  
mi najbliższym i  niezawodnym przyjacielem przez cały rok rejsu solo non-stop dookoła świata.  
Kochałem ten jacht miłością rodzinną, jak bliską istotę, personifikowałem ten jacht, rozmawiałem z 
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nim. Jego wrak na kubańskie plaży to połowa mnie. Nikt nie zginął pod jego żaglami, oszczędził  
wszystkich, nawet swoich katów. Sam legł, aby inni żyli. 
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   W nocy wystrzelono z leżącego na płyciźnie jachtu czerwone rakiety, nikt nie przychodzi na 
ratunek, bo nic nie zagrażało ich życiu. Nikt siłą nie plądrował jachtu, brali to co im się nawinęło 
pod rękę. Na zdjęciu wykonanym przez Kostiuka widać Kubańczyka siedzącego na pochylonym 
pokładzie jak wychyla puszkę czegoś. Kubańczyk wznosi ją w geście toastu.
   Załoga pontonem dmuchanym ewakuowała  głównie  swój  dobytek,  wszystko  składała  na 
plaży. Jest para tenisówek, jeden z Kubańczyków, bosy, bierze je, a że pasują mu na nogi, ma  
je za swoje.
   Straż  Graniczna indaguje  Remiszewskiego,  a  że  ten  się  obrusza i  ciska,  że  zamiast  w 
nieszczęściu witać rumem sprzymierzeńca z bratniej socjalistycznej Polski Ludowej, czepiają 
się go nie wiadomo o co, wsadzili  go do aresztu, dopiero interwencja Ambasady Polskiej  w 
Hawanie spowodowała jego uwolnienie (tego nie ma w książce).
   Na  Kubie  nie  było  żadnych  tajemniczych  świateł.  Był  niekompetentny  kapitan,  ogłupiały 
amorami  bez wzajemności  do załogantki,  czym sam pozbawił  się  autorytetu.  Kapitan,  który 
wydawał  bzdurne  polecenia,  a  jego  zastępca  nie  chciał  ich  wykonać,  jak  na  przykład 
postawienie foka pasatowego około godziny 13.00 owego 20 grudnia, przy wietrze NE i kursie 

280⁰. Jest nie do pomyślenia, żeby na jachcie nie wykonano polecenia kapitana. W tym wypadku 
Sienkiewicz  miał  rację  odmawiając  postawienia  foka.  Kapitan  sam  go  postawił  potem.  Jeżeli  
Sienkiewicz nie chciał go postawić, powinien się rozmówić z kapitanem i uzasadnić odmowę. Ale 
komunikacja   między  nimi  nie  funkcjonowała  dobrze.  Ten  fok  wieczorem  stał  się  przyczyną 
katastrofy. Gdyby nie było tego foka, nie zerwałby się bras wytyku, nie odpadliby i nie zrobili by  
zwrotu przez rufę, jacht nie wpadły na skały. Idąc tym kursem wpadłby czołowo na brzeg 20 minut  
później, chyba żeby się kapitan opamiętał na czas i zmienił kurs o 50 stopni w prawo, na 330⁰.
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   Od  dłuższego  czasu  psuła  się  atmosfera  na  jachcie  między  kapitanem  i  jego  najbliższym  
przyjacielem  Sienkiewiczem.  Wacław  Petryński  nie  tyle  zrecenzował  książkę  Kurkowskiego 
„Requiem dla Daru Przemyśla”, ile ją ocenzurował, a przez to okaleczył, wykreślając wszystko co 
skandaliczne było w niej, wszystko co bardziej kompromitowało Remiszewskiego.
   Remiszewski wykazywał cechy erotomańskie, na innych rejsach również molestował załogantkę. 
Skąd o tym wiem? Od niej samej, dla żeglarzy przemyskich i rzeszowskich wystarczy imię – Majka.  
Spotkałem ją raz w Przemyślu na ulicy Jagiellońskiej, w trakcie rozmowy zwierzyła mi się: „Pisze 
takie  listy  do  mnie…”  W  jej  słowach  też  był  trzykropek,  który  można  interpretować  jako 
zażenowanie i niesmak.
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   Rozprawa przed Izbą Morską odbyła się dopiero po dwóch latach od katastrofy „Daru Przemyśla”.  
Winni doprowadzenia do zagłady jachtu to Katarzyna i Artur Kogutowie. Żaden organ w Przemyślu  
nie wytknął im tego, a wiedza Izby Morskiej nie sięgała do Przemyśla.
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21 grudnia 1987, rano. „Dar Przemyśla” leży na płyciźnie. W kokpicie, wpatrzony w kubański brzeg, 
siedzi zastępca kapitana Robert Sienkiewicz.
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Styczeń 1988. Wrak jachtu wyciągnięto traktorem na plażę, dla łatwiejszego
rozbebeszania. Wrak odwiedzili Antoni Pasich i Jerzy Dudziak z Przemyśla.
Pasich był kandydatem na pierwszy karaibski rejs „Daru Przemyśla”
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               Analiza wypadku i Orzeczenia Izby Morskiej
                                 Mapa Admiralicji 3865

1.(str. 3 Orzeczenia). W dn. 19.12.87 zastępca kapitana po raz ostatni określił pozycję jachtu w  

rejonie wyspy Tortuga:  20⁰29’N,  073⁰08’W.  s/y  „Dar  Przemyśla”  kursem 280⁰  podchodził  do  
wschodniego wybrzeża Kuby. 

   Punkt ten jest poza mapą 3865, ostatnią, na której szedł „Dar Przemyśla”. Kursem 280⁰ jacht 
wchodzi na mapę 3865 na szerokości 20⁰33’N. Jeżeli poprzednia pozycja była z godz. 12.00, to po 
zapadnięciu zmroku o godz. 20.00 jacht był w odległości ok. 30 M od latarni Pta Maisi, której zasięg  
wynosi 25 M.
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   Należało iść tym kursem nadal, ten kurs nie był dolądowy. Po około 1 – 2 godzin jacht wszedłby w  
zasięg  tej  latarni,  co  umożliwiało  dalsze  pewne  określanie  pozycji.  Zmiana  kursu  na  305  była 
błędem.
2. (str.3). Podczas śniadania  (20.XII)  zauważono z lewej burty brzeg Kuby, którego do wieczora  
już nie stracono z oczu. Kapitan ocenił odległość na 7 – 8 M.

   Błąd w druku. Ląd dostrzeżono z odległości ok. 25 M (ok. godz. 08.00 dnia 20.XII). Gdyby jacht był  
w odległości 8 M od brzegu, przy tej widzialności – dobrej, ten ląd dawno byłby widoczny.
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3. (str. 4). O godz. 08.20 zmienił on (zastępca kapitana) Kurs z 295 na 280 w celu zbliżenia się do  
lądu i uzyskania możliwości określenia pozycji.

   Prawidłowo.

4. (str.4). Jacht szedł ze zmienną szybkością od 4 do 7.5 węzła, w warunkach wiatru NE4⁰B i stanu 
morza 4. W ciągu całego dnia widzialność była dobra bądź bardzo dobra. Po południu niebo 
zachmurzyło się całkowicie. Około godz. 13.00 kapitan polecił postawić dodatkowo fok pasatowy 
sądząc, że w ten sposób poprawią się warunki sterowania. Zastępca kapitana odmówił wykonania 
tego.
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   Błędem było  stawianie  foka  pasatowego.  Przy  wietrze  NE i  kursie  280  jacht  szedł  średnim 
baksztagiem. Fok pasatowy na motyla nie pracowałby dobrze, zmuszałby sternika do odpadania, 
wymuszałby kurs pełniejszy, bardziej dolądowy.

5.  (str.4).  Kapitan polecił  kolejnemu oficerowi postawić fok pasatowy,  sam zaś zrzucił  genuę i  
postawił bezan.

   Relacja prawdopodobnie błędna, gdyż zrzucenie genui było bez sensu. Na której burcie był wtedy 
fok  pasatowy?  Dalej  na  nawietrznej?  Przy  układzie  żagli  jak  w  relacji,  jacht  nie  mógł  iść 
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prawidłowo. Taki układ: fok pasatowy na nawietrznej, grot i bezan – jest bez sensu. Na kursach 
pełnych nie ułatwia sterowania.  Sformułowanie błędne.  Genuę zrzucono na chwilę dla zeszycia 
prującego się dolnego liku, wtedy jacht stanął w dryfie.

6.(str.4). Na godz. 12.00  (20.XII) kapitan określił pozycję jachtu jako 21⁰13,3’N i 075⁰37’W, a więc  
na wysokości Punta Lucrecia, w odległości 13 M od lądu.

   Przy odtwarzaniu mapy wynika, że ta odległość była ok. 8 M. Pozycja jest bezpieczna. Od Punta  
Lucrecia ląd przybiera linię 295 stopni. W tym miejscu należało zmienić kurs na 295⁰. Jacht szedłby 
równolegle  do  brzegu  w  bezpiecznej  odległości,  po  czym  na  długości  77  stopni  W,  będąc  w 
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odległości ok. 12 M od latarni Pta Maternillos, której zasięg światła wynosi 23 M, zmienić kurs na 
310⁰. Tym kursem jacht wszedłby na prawy tor Old Bahama Channel.

7.(str.4). Nikt z żeglarzy nie był pewien rzeczywistej pozycji jachtu.

   Dziwne, że z tak małej odległości 8 lub 13 mil od lądu nie można było określić się. Kurs 280⁰ był  
zbliżający do lądu, a takim kursem jacht szedł od godziny 08.20.

8.(str.4).  O  godz.  16.05  kapitan  uaktualnił  pozycję  zliczoną  wpisując  do  dziennika  21⁰21’N  i  
076⁰13’W. O godz. 17.15 ponownie postawiono genuę. W dzienniku nie zapisano kiedy zrzucony  



185

został bezan. Po godz. 17.00  (20.XII) jacht szedł prawym baksztagiem pod genua na lewym sztagu  
i fokiem pasatowym na prawym sztagu.

   Ma być: na lewym i prawym forsztagu, nie na sztagu. Sztag jest tylko jeden. Jacht szedł na motyla,  
ale  wiatr  był  pełniejszy,  ENE4-5⁰B.  Podana pozycja  zgadza się  ze  sporządzonym wykresem. Na 
mapie widać już wyraźnie, że ten kurs prowadzi coraz bliżej brzegu.

9.(stro.4). Utrzymany kurs 280 stopni przez cały czas zbliżał jacht do lądu, a wykreślona na mapie  
linia kąta drogi prowadziła na przylądek Pta Brava.
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   Ten kurs był błędny, niebezpieczny. Widać na mapie jak blisko lądu, coraz bliżej,  idzie jacht.  
Błędne jest rozumowanie kapitana, że tym kursem jacht wejdzie w zasięg latarni Puerto Padre i Pta.  
Roma. Zasięg tych latarni wynosi 12 M, a kursem 280 jacht szedł w odległości 6,5 M od latarni  
Mastelero w Puerto Padre i 2,5 M od Pta Roma. Tych świateł nie było widać, gdyż był dzień, jeszcze  
nie świeciły. W nocy, gdy brzeg  jest ciemny, w żadnym wypadku nie należy iść kursem zbliżającym 
do lądu.
   Należy również wziąć pod uwagę, że jacht szedł z prądem, którego szybkość wynosiła 0.5 węzła,  
co wynika z mapy 5124 (12) Routeing Chard – North Atlantic Ocean, December. Za 10 godzin jacht  
był 5 mil dalej niż oceniano ze zliczenia, choć na rozprawie Remiszewski twierdził, że uwzględniał  
ten prąd, co zgadza się na wykresie. 
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10.(str.5).  Około godz.  19.00,  kiedy zaczął zapadać zmrok,  zauważono pierwszą latarnię,  którą  
zidentyfikowano jako Pta.  Roma. W związku z dużą prędkością jachtu i bliskością lądu namiar  
zmieniał się stosunkowo szybko.
    Było to ostatnie ostrzeżenie, że jacht znajduje się w niebezpiecznie bliskiej odległości od brzegu.  
Była to rzeczywiście latarnia Punta Roma, o charakterystyce 12s. Tak czy owak, czy ją rozpoznali, 
czy nie,  była to latarnia, a jacht szedł bardzo blisko niej, niebezpiecznie blisko – 2.5 mili, kursem 
ciągle zbliżającym do lądu.
  Idąc tym kursem 280⁰ jacht wpadłby na brzeg, na cypel Punta Barlovento, w odległości 12 mil od  
pozycji z godziny 19.00, czyli za 1 godz. 40 minut.
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11.(str.5). Zauważono za trawersem drugą latarnię. Pierwszy pomiar okresu świecenia wykazał 10  
sek.  Kapitan  uznał  go  za  nieprawidłowy,  ponieważ  spodziewał  się  latarni  Puerto  Padre  (Pta  
Mastelero)  o  charakterystyce  8  sek.  w  namiarze  130⁰.  Pomiar  powtórzono  posługując  się  
stoperem. Wyniósł on 8 sek. Wykonany namiar zakwestionował kapitan.

   Była to rzeczywiście latarnia Pta Mastelero o charakterystyce 8 sek., w namiarze 130⁰, którą jacht 
miał na trawersie 12 mil wcześniej, o godz. 17.20. Był dzień, nie świeciła, z odległości 6,5 M nie  
zauważyli jej. Teraz, mając jej charakterystykę i namiar, na pograniczu jej zasięgu, kapitan nie mógł 
się połapać.



189

12.(str.5). Wykonany namiar 230 zakwestionował kapitan. Tym razem jednak namiar powtórzony  
przez zastępcę kapitana potwierdził pierwszy odczyt (230).

   I to się zgadza, a tylko chaos sprawiał, że kapitan mylił latarnie. W namiarze 230 była latarnia Pta 
Roma przy Puerto Manati, a w namiarze 130 latarnia Pta Mastelero.

13.(str.5). W tej sytuacji kapitan o godz. 19.40 wykreślił go na mapie i stwierdził, że nie zgadza się  
on z obrazem dwóch latarń, do których odnosił swoją pozycję.



190

  A jednak namiary 230 i 130 na te dwie latarnie przecinały się na wykreślonym na mapie kursie.  
Charakterystyka latarni Pta Roma zgadza się. O 19.20 jacht miał ląd na trawersie w odległości 2 mil.
   Następny cypel Punta Brava w odległości 3 mil od Punta Jesús wysuwa się na północ, jacht miał ją 
na trawersie w odległości 0,6 mili i wchodził w pas przybrzeżny o głębokości poniżej 100 sążni. Na  
mapie oznakowany jest niebieskim kolorem.

14.(str.5).  Kapitan  zaczął  więc  w nawigacyjnej  szukać  innej  pary  latarń  na  wybrzeżu o  danej  
charakterystyce.  Ponieważ  takiej  nie  znalazł,  przystąpił  do  przeglądania  spisu  świateł  i  mapy  
generalnej.
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   Błędy i dramat nawigacji zapoczątkował kapitan o godzinie 13.00, gdy uparł się postawić fok 
pasatowy, co po 7 godzinach miało fatalny skutek.
   Teraz mając na własnej mapie wykreślony kurs niebezpiecznie bliski lądu i  ciągle dolądowy,  
zamiast  uciekać  od  brzegu  co  sił  w żaglach,   wyostrzyć  na  330⁰  i  zrzucić  zawadzającego  foka 
pasatowego, zagłębił się w grzebaniu w spisie świateł,  tak jakby amnezja pozbawiła go rozumu,  
krytycyzmu, jasności widzenia, instynktu morskiego.

15.(str.5).  W tym czasie wiatr był ENE4-5B, stan morza 4, widzialność dobra. Około 19.50 pękł  
bras foka pasatowego. W związku z tym zastępca kapitana i lekarz pobiegli na dziób, aby wybrać  
spinakerbom, który z żaglem uciekł do przodu i oparł się o sztagi  ,  oraz żeby zrzucić fok. W celu  
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złagodzenia uderzeń spinaker bomu o sztagi, zastępca kapitana polecił sternikowi odpaść jachtem  
na chwilę w lewo.

   Wielki błąd. Aby spinakerbom, jako wytyk foka pasatowego nie bił o forsztag i aby z łatwością 
można  było  zrzucić  tego  foka,  należało  nie  odpadać,  tylko  wyostrzyć  do  bajdewindu,  dać  ster  
prawo, mocno prawo. Wówczas fok i spinakerbom byłyby nad pokładem dziobowym, w zasięgu 
rąk, nie sprawiając żadnych problemów. To odpadnięcie było pierwszym krokiem do katastrofy.

16.(str.5). Sternik na kilka minut zmienił kurs na 265, a po zrzuceniu żagla wrócił na kurs 280.
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   To nieprawda! Przy tym odpadaniu od wiatru ENE Kogut zrobił niezamierzony zwrot przez rufę! 
Kłamią świadomie, na ten kurs jacht już w ogóle nie wrócił, i o tym dobrze sternik wie.
  
17.(str.6).  Ruch i hałas spowodowany tymi czynnościami na pokładzie wywołały z nawigacyjnej  
kapitana, który polecił pracującym na dziobie sklarować fok pasatowy i spinakerbom, a sternikowi  
zmienić kurs na 315.

   Jest to bajanie kapitana! Nie tak było! I Remiszewski dobrze o tym wie.
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18.(str.6).  Po  upływie  kilku  minut  zastępca  kapitana,  zajęty  przywiązywaniem  foka  do  kosza  
dziobowego, zauważył przed dziobem zarys lądu. Krzyknął więc do sternika „ster prawo”. Kiedy  
dziób zaczął odchodzić w prawo odczuł otarcie o dno. Kapitan natychmiast udał się do wyjścia na  
pokład polecając jednocześnie uruchomić silnik i postawić bezan.

   Jest to nie tyle chaotyczne bajanie, ile świadome kłamanie – na pokładzie  inaczej było – mające na  
celu sprawić wrażenie, że panowano nad sytuacją. To nieprawda, że jacht najpierw otarł się o dno.  
Gdyby otarł kilem o dno, nie wybiłoby dziury w prawej burcie.
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   Po co uruchamiać silnik gdy ma się doskonały wiatr ENE4-5B i żagle – genuę i grota – na maszcie?  
Co  miało  sprawić  postawienie  bezana,  którego  mała  powierzchnia  niewiele  znaczy  na  „Darze 
Przemyśla”? Na wszystko było już za późno, to co zaczęło się dziać wyglądało zupełnie inaczej.

19.(str6.) Po wyjściu z kokpitu zauważył, że sternik kręci w prawo, a jacht ostrzy dość ciężko. W  
momencie włączenia startera i zaskoczenia silnika, odczuł pierwsze uderzenie o rafę. Zaraz po tym  
silnik zgasł. W tym czasie kapitan i lekarz zaczęli zrzucać genuę. W trakcie tego jacht obrócił się  
prawą burtą do lądu, a kolejne fale zaczęły przesuwać go po mieliźnie na brzeg i zwiększać jego  
przechył na prawa burtę.
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   Bezładne gadanie, opowiadanie nieprawdy. Po co zrzucać genuę, solidny napęd, gdy równocześnie 
polecił uruchomić silnik? Tym bardziej, że ten zgasł?
   W  rzeczywistości  było  inaczej.  Przy  odpadnięciu  stojący  za  sterem  Artur  Kogut  zrobił  
niezamierzony zwrot przez rufę, a Sienkiewicz dostrzegł w ciemności zarys lądu w odległości około  
130 metrów.
   Jacht pędzący z szybkością bliską 7 węzłów uderzył prawą burtą o próg skalny. To nie są żadne  
rafy,  jest  to  skaliste  dno  pogłębiające  się  stopniowo  od  brzegu  do  krawędzi  w  rodzaju  progu, 
biegnącego równolegle do brzegu w odległości ok. sto metrów. Zanurzenie tego progu skalnego, za 
którym od północnej strony jest głębia, wynosi 0.9 m przy wysokiej wodzie (wg. Admiralty Tide 
Tables, Volume 2), a przy niskiej wodzie jego krawędź wynurza się na powierzchnię.
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   Sienkiewicz rzeczywiście krzyknął „ster prawo”, trudno ustalić w której chwili, czy gdy dostrzegł  
zarys  lądu,  czy  po  tym,  gdy  jacht  uderzył  o  ten  próg,  myśląc,  że  ma  ląd  po  lewej  burcie.  To  
nieprawda, że jacht uderzył lewą burtą o próg skalny i przy tym obróciło go prawą burtą do brzegu.  
Jacht uderzył prawą burtą, odbił się od progu po wybiciu dziury w tej burcie, a na pokładzie myśląc,  
że mają brzeg po lewej burcie – nie dostrzegli zwrotu przez rufę – dano komendę ster prawo.
   Jacht,  niesiony inercją,  uderzył  ponownie  prawą burtą  o  próg skalny,  słabiej,  po wytraceniu 
szybkości, a fala przybojowa przewaliła go przez ten próg na płyciznę, gdzie położył się masztami w 
kierunku brzegu. Każda następna fala przybojowa podnosiła go kilka centymetrów i przesuwała w 
kierunku brzegu, drąc prawą burtę o skalne dno, aż ostatecznie osiadł w odległości ok. 50 m od 
brzegu.
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   Rano, przy odpływie, koło jachtu było najwyżej pół metra wody, a krawędź progu wynurzała się  
niczym krawężnik tego stumetrowego pochyłego chodnika. 
   Gdyby to zderzenie nastąpiło  przy niższej  wodzie,  fala  nie przerzuciłaby jachtu przez  próg i 
zatonąłby, jako że głębokość przed progiem wynosiła kilkadziesiąt metrów. 

20.(str.6) Około godz. 20.05 „Dar Przemyśla” osiadł sztywno na rafie. Do jego wnętrza przez otwór  
wybity w prawej burcie (na wysokości silnika) zaczęła wdzierać się woda.

   Oto dowód na to, którą burtą uderzył jacht o próg skalny. Tylko pierwsze uderzenie, gdy 14-
tonowy jacht pędzący z szybkością 7 węzłów lub niewiele mniejszą, mogło wybić dziurę w burcie.



199

Drugie uderzenie – po komendzie „ster prawo” – odbyło się bez impetu, na małej już  szybkości.  
Takie uderzenie nie wybiłoby dziury
   Jacht uderzył o próg prawą burtą po zwrocie przez rufę, komenda „ster prawo” skierowała jacht z 
powrotem na próg, przez który fala przewaliła go na płyciznę. Jacht szedł  inercją, po zwrocie przez 
rufę żagle nie pracowały, ster nie słuchał żagli, podlegał tylko impetowi, inercji, a wiatr dociskał  
jacht do progu.
   Pierwszym,  bezpośrednim winowajcą  katastrofy  był  kapitan  Andrzej  Remiszewski,  najpierw 
stawiając  bez  sensu  foka  pasatowego,  następnie  idąc  świadomie,  nieodpowiedzialnie,  za  blisko 
brzegu kursem zbliżającym do lądu, co miał przecież wyrysowane na mapie jako że pozycje z godz. 
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12.00 i 16.05 były zgodne z rzeczywistością, a pozycji z godz. 19.00 nie umiał określić, choć miał 
dwa  dobre namiary na latarnie. Ten kurs 280 prowadził na brzeg przy Punta Barlovento.
   Drugim  winnym  był  zastępca  kapitana  Robert  Sienkiewicz,  który  po  zerwaniu  się  brasu 
spinakerbomu foka pasatowego polecił odpaść, zamiast wyostrzyć (kazał dać ster lewo, na brzeg,  
zamiast prawo, w morze).
   Trzecim bezpośrednim winowajcą był stojący za sterem Artur Kogut z Przemyśla,  który przy 
odpadaniu zrobił zwrot przez rufę. Jacht uderzył o próg prawą burtą idąc kursem ok. 160⁰. Gdyby 
nie ten niezamierzony zwrot przez rufę, komenda „ster prawo” po dostrzeżeniu brzegu, mogłaby 
uratować  jacht,  choćby  o  centymetry,  przed  uderzeniem  o  próg  skalny.  I  gdyby  wcześniej  niż 
uderzenie o skałę został dostrzeżony brzeg. Z kłamstw załogi nie wiemy co było wcześniej. Nawet 
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jeżeli  dostrzeżenie brzegu, komenda „ster prawo” jedynie przyspieszyła nieuniknioną kolizję po 
zwrocie przez rufę, bo i wiatr dociskał do skały.

21.(str.7)  W  dniu  21.12  oznaczono  na  mapie  budkę  strażniczą   nieopodal  której,  na  pozycji  
21⁰26,1 i 078⁰5’W leżał wrak jachtu.

   Punkt o tych współrzędnych znajduje się 110 M na W od miejsca katastrofy, daleko od brzegu.  
Szerokość  geograficzna  21⁰26,1N  zgadza  się,  natomiast  jest  pomyłka  o  2  stopnie  w  długości.  
Prawidłowa długość geograficzna wynosi 076⁰53,5W.
   Ten sam błąd jest powtórzony w p.III) Orzeczenia Izby Morskiej, podpunkt A.
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                                                                 K O N I E C
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Niżej: Tak wyglądał „Dar Przemyśla” w maju 1980 roku, już na Bałtyku, kończąc swój rejs solo non 
stop dookoła świata Gdynia-Gdynia.
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