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WSTĘP 
 

 Większość fotografii zawartych w tym zbiorze przeleżała w szarej tekturowej teczce prawie 

dwadzieścia lat. Kompletowałem je do książki Szkoła, która – niestety – nie ukazała się w druku w roku 

1986. 

 

 Komputery sprawiły, że to, co kiedyś robiło całe wydawnictwo, można dziś zrobić samemu, nie 

wstając od biurka. Podobnie ma się rzecz z powielaniem i korekcją fotografii, których już nie trzeba 

opatrywać kartkami do pracowników tzw. przygotowalni: „Uwaga! Egzemplarz unikalny! Proszę nie 

zginać! Dotykać tylko czystymi rękoma!” 

 

 Dzięki pomocy jednego z rówieśników pierwszej Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego – 

Karola Choińskiego (tak, tak: najstarszy syn Bosmana Stacha), który w firmie fotograficznej swego Ojca 

(podziękowania osobno, na końcu tego tomu!) zamienił nośnik owych fotografii i slajdów na kilobajtowe 

pliki – układaniem albumu rodzinnego Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego rocznik 1983/84 

mogłem zająć się sam.  

 

 Zdecydowałem, by obrazkami tymi nie ilustrować tekstu głównego książki Szkoła, która w wersji 

elektronicznej nosi tytuł „Szkoła.pdf”.  

 Po pierwsze: uważam, że  jest to opis procesów i zjawisk ponadczasowych, więc  nie chcę ich 

zawężać fotografiami do grupki konkretnych osób i poszczególnych wydarzeń.  

 Po drugie: Szkoła (I – Mechanizmy, II – Ludzie, III – Fakty) sama w sobie jest bardzo obszerna i z taką 

liczbą ilustracji miałaby objętość już zupełnie niestrawną, zaś selekcji zdjęć – z powodów czysto 

emocjonalnych – robić nie chcę. I nie muszę: w końcu do albumów rodzinnych trafiają zdjęcia różne – udane 

i nieudane, byleby związane z familijnym kręgiem. Niech zatem wyboru dokona sam Czytelnik-Oglądacz, 

który zawsze przecież ma przywilej i możliwość kartkowania (przewijania). 

 

 Komputery nie zmieniły jednak jednego: ludzkiej pamięci. Powrót do wydarzeń sprzed lat 

dwudziestu, niezależnie od wspomnień i emocji, jest zawsze dla tejże pamięci sprawdzianem dość 

szczególnym. Mnie będzie o tyle łatwiej, że w drugim oknie ekranu mam tekst Szkoły pisany tuż po rejsie, 

ale też prawdą jest, że tej pomocy potrzebuję tylko przy dokładnym określaniu czasu wydarzeń.  

 Ludzi i wydarzenia pamiętam – jak sądzę – wystarczająco dokładnie.  

 

Kazimierz Robak 
Floryda, 14 października 2004 – 3 czerwca 2005 

 

 

 

Wersja dla czytników elektronicznych z roku 2017 różni się od wydania pierwszego liczbą fotografii 

(dodałem 51) i rozdziałów (dodałem 12) oraz dokładniejszą korektą. 

KR 

15 lutego 2017 
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STS POGORIA 
 

 
   Fot: Kazimierz Robak 
 

 

 O Pogorii napisano już co najmniej 20 książek, liczba artykułów idzie w tysiące (tylko o naszej 

Szkole zebrało się w archiwum 367), a jej fotografie pojawiały się w prasie całego świata.  

 Cóż pisać więcej? Chyba to, że Pogoria dla uczestników pierwszej Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa 

Baranowskiego była domem przez 278 dni. A dla Kapitana, moich przyjaciół z „Układu Warszawskiego” 

i dla mnie – o wiele, wiele dłużej. 

 



 

 7 

 Nie chce mi się wierzyć, by ktoś z nas nie pamiętał, ale osobom postronnym warto pokazać rysunek, 

od którego zaczynał każdy marynarz Pogorii: 

 

 

 

 
 

 

 Czas przeszły w powyższym zdaniu bierze się stąd, że dziś rysunek jest inny, bo Pogoria ma 

zmienione ożaglowanie: gafel na trzecim maszcie (bezanie) został zastąpiony żaglem trójkątnym, zniknął 

tym samym i bezantopsel. Ale wciąż jesteśmy w roku 1983…  

 



 

 8 

KAPITAN 
 

 
  Fot.: Khemka 

 

 [...] To była Szkoła Krzysztofa. On Szkołę wymyślił i on rozpętał całą akcję wpierw listem do szkół, 

później z ekranu TV. Niezależnie od tego, co o nim mówiono wtenczas czy później – robił to dla idei. Kiedy 

w jednym z wywiadów mówił, że chce „wyprowadzić szkołę z czterech ścian klasy, z tradycyjnych ławek, 

spróbować przeprowadzić cały proces dydaktyczny w warunkach zupełnie odmiennych, trudniejszych” – 

miał na myśli dokładnie i wyłącznie to, co powiedział. A że jest żeglarzem, naturalną koleją rzeczy widział te 

warunki na morzu. [...]  

 Założenia Krzysztofa były jasne i klarowne. On sam pisał, że chce poruszyć środowisko uczniowskie, 

wykorzystać jacht już drugą zimę stojący bezczynnie na cumach, dać wzorce pozytywnego działania, a tym 

samym wskazać antidotum na marazm i kryzys autorytetów.  

 Wszystko wiązało się, rzecz jasna, z morzem, żeglugą i żaglami. Te trzy elementy determinują całe życie 

i działania Krzysztofa – takim go poznaliśmy i dla nas, „antarktycznej piątki” zwanej w rejsie Szkoły 

„Układem Warszawskim”, było to naturalne. [...]  

 

 – Wiesz, tak samo dobrze jak ja, że w naszym żeglarstwie Krzysztof to druga obok Zaruskiego postać. 

Zaruski przed wojną, a on po wojnie. Bo akurat nam nikt nie powie, że jest człowiek, który po wojnie zrobił 

więcej propagandy dla żagli i dla wyprowadzenia małolatów na morze niż Krzysztof. [...] 
 

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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GDYNIA-OKSYWIE, 

2-5 czerwca 1983 – eliminacje 
 

 Zgoda adm. Ludwika Janczyszyna – dowódcy Marynarki Wojennej PRL oddała Szkole do dyspozycji teren 

Klubu Sportowego „Flota-Oksywie”. Patronat nad eliminacjami objęła AWF z Gdańska. Teren był 

wymarzony. Basen miał kryształowo czystą wodę, a po jego dnie pełzał samoczynny podwodny odkurzacz. 

Kilkaset metrów dalej – wojskowy tor przeszkód, kończący się niemal na plaży. Obok – wielki plac 

apelowy, trzy namioty i pluton żołnierzy do naszej dyspozycji.  

 

 
  Fot.: Wojciech Przybyszewski 

 

 W kilka godzin zmodyfikowane zostały przeszkody: wiszący most powstał z zawieszonych metr nad 

ziemią lin alpinistycznych, do wejścia na „strażackie okno” służyła wisząca drabinka używana przez 

speleologów, betonowy rów wyścielono materacami. Można było startować. Na pierwszy ogień poszła 

kadra.  

 Na zdjęciu: „lianę Tarzana” wypróbowuje Wojtek Burkot, uczestnik antarktycznego rejsu Pogorii, 

swego czasu najmłodszy kapitan wielki polskiego żeglarstwa. Wojtek nie zdecydował się na płynięcie ze 

Szkołą Pod Żaglami, jednak miał wielkie zasługi w fazie przygotowawczej. Również Andrzej „Bolo” 

Bolewski znalazł się w składzie kadry właśnie z polecenia Wojtka.  



 

 10 

 

 

 
   Fot.: Jerzy Krug 

 

 Na początku maja kpt. Krzysztof Baranowski podpisał kolejny list, informujący kandydatów o stanie 

działań i ogłaszający termin eliminacji na 3-5 czerwca 1983 (3.VI – dwustu chłopców, 4.VI – dwieście 

dziewcząt, 5.VI – pozostali).  

 

 Na zdjęciu: Kapitan przemawia do pierwszej grupy, zgromadzonej na basenie „Floty-Oksywie”. 



 

 11 

 
   Fot.: Jerzy Krug 

 

 Wojtek Przybyszewski na tle pełnej sprzętu Nysy, oddelegowanej z warszawskiego Oddziału 

Śródmieście PTTK. Obok – jeden z żołnierzy plutonu pomocniczego. 
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   Fot.: Jerzy Krug 

 

 

 Dziewczyny pobiegły oszczędnie. Z lewej strony stoi Wojtek Burkot, pilnujący porządku 

i bezpieczeństwa. Plakaty z krokusem na płocie to reklama jednego z krajowych sponsorów pierwszej 

Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego – Polskiego Towarzystwa Antyalkoholowego. 
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WIERZCHLĄD, 

lipiec 1983 
 

 W lipcu 1983 pięćdziesięciu chłopaków stanęło przed bramą wejściową Młodzieżowego Ośrodka 

Sportów Obronnych w Wierzchlądzie.  

 Największym zaskoczeniem było dla nich zabranie do depozytu cywilnych ubrań i wydanie 

wszystkim jednolitych uniformów o paramilitarnym fasonie. Kolejną niespodzianką stały się poranne 

i wieczorne apele, musztra i dyscyplina, z jaką jeszcze nigdy się nie zetknęli.  

 Półwojskowy dryl obozu chłopcy potraktowali jako zło konieczne. W przerwach między zajęciami, 

mimo zunifikowania strojów, natychmiast stawali się wesołą cywil-bandą, wyraźnie odbijającą od reszty 

uczestników obozu. 

 

 

 
   Fot.: Szymon Masłowski 

 

 Kiedy cały obóz maszerował do stołówki, nikt nie walił trampkami w żwir alejek głośniej niż przyszli 

żeglarze. Oni też jako jedyni maszerowali w rytm skandowanej na cały regulator szanty której refren 

wyjaśniał wszystko: Dziś na morze wypływamy, dziś na mo-o-rze! I cała reszta obozu (płci obojga) 

patrzyła na nich przez pryzmat przygody, która była w zasięgu ręki tej dziwnej kompanii.  

 Na zdjęciu: grupę prowadzi Marek Górniak. 
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GDYNIA, 

4-7 września 1983 
 

 

 4 września na pokładzie Pogorii zameldowali się uczniowie i reszta kadry.  

 

 
   Fot.: Ewa Masłowska 

 

 Na zdjęciu: Szymek Masłowski z Rodzicami i młodszym bratem. 
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 Według opisu technicznego, ładownie i chłodnie Pogorii mogą pomieścić około pięciu ton 

prowiantu. Przy pięćdziesięcioosobowej załodze może to wystarczyć na trzy miesiące.  

 Na szczęście teoria z praktyką rzadko chodzą w parze. Odpowiedzialni za zaprowiantowanie rejsu – 

Andrzej „Bolo” Bolewski i kuk Arnold Copa, czyli Arni – wtłoczyli pod pokład Pogorii blisko dwanaście 

ton. To – w połączeniu z pomocą, którą dostawaliśmy od organizacji katolickich w wielu portach, dzięki 

pośrednictwu episkopatu i bp. Czesława Domina – pozwoliło uzupełnić zapasy w całym rejsie tylko 

jednym kontenerem przysłanym z Polski (patrz: fotografie i zapis na dzień 20 grudnia 1983). 

 

 

 

 
   Fot.: Wiesław Majtyka 

 

 Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Bolewski, Paweł Majtyka i Karol Krzystolik. 
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GREAT YARMOUTH, 

20 września 1983 
 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 

 

 

 Mszę w nadbudówce Pogorii, czyli w tzw. Klasie, odprawia ks. Bronisław Gostomski
1
, wówczas 

z polskiej parafii Ealing w Londynie.  

 Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Makacewicz, kawałek kurtki Czarka Pawłowskiego, Wojtek 

Przybyszewski i ks. Gostomski. Z prawej: Mariusz Wilk, a za nim Szymek Masłowski.  

  

                                                 
1 Zginął w katastrofie smoleńskiej 10 kwietnia 2010 [przyp. K.R., 2010] 
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GIBRALTAR, 

14 października 1983 
 

Zdjęć z Gibraltaru znajdziecie tysiące. Ale te dwa – tylko tu. 

 

 
Fot. Kazimierz Robak 

 

Na pierwszym jest Geograf – nie tylko Bardzo Fajny Facet, ale i Facet O Bardzo Dobrym Sercu. Co 

demonstruje karmiąc małpie dziecko na Gibraltarskiej Górze. Legend o gibraltarskich makakach nie będę 

powtarzał, ale faktem jest, że wiedzą, z kim mają do czynienia. Tu – proszę zwrócić uwagę – mama 

makak doskonale wie, że z Geografem jej dziecko jest bezpieczne. 
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Fot. Janusz „Geograf” Kawęczyński 

 

Na drugim zdjęciu jestem ja. Nie tyle w cieniu, ile w zasięgu Wielkiej Góry. 

Góra chyba ma w sobie coś magicznego, bo trzy dekady później jej magia działała na tyle mocno, że 

napisałem monografię Gibraltaru. Niewielką – ale zawsze. 
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MORZE ŚRÓDZIEMNE, φ = 38º55’N; λ = 002º12’E, 

18 października 1983 
 

 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Piszę ten list z Morza Śródziemnego 60 mil od Barcelony. [...] Wczoraj mieliśmy 

bardzo smutną uroczystość. Przepływaliśmy obok miejsca, gdzie zatonął polski statek 

„Kudowa Zdrój”. Wszyscy ubraliśmy się odświętnie i na wodę puściliśmy wianek 

z dwiema świeczkami. Wcześniej, nie opodal tego miejsca, zatonął polski flagowy jacht 

„Zew Morza”, ale na szczęście wtedy nikt nie zginął. „Kudowa” niestety pociągnęła za 

sobą około 20 osób. [...]  

 

 

 

Dalszy ciąg tej uroczystości wyglądał tak: 
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Wszystkie zdjęcia z tej serii: fot. Kazimierz Robak 

 
Dwie ostatnie fotografie zamieściłem ze względu garnitury kadry i „oficjalne” swetry chłopców (w takim 

właśnie swetrze stoi za sterem Tomek Podoba).  

Traf chciał, że w najnowszej książce Krzysztofa Baranowskiego, Żegluga oceaniczna, w rozdziale „Repre-

zentacja, kontakty” znalazł się fragment, który tu pasuje, jak ulał: 

 

Nie rekomenduję zabierania smokingu ani fraka (choć sam opłynąłem świat ze smokingiem i raz go 

założyłem), ale ostrzegam, że czasem możemy znaleźć się w towarzystwie bardzo dostojnym i powin-

niśmy wtedy mieć co na siebie włożyć. Podobnego zdania był Francis Chichester (Gipsy Moth IV) 

i nie należy się śmiać z faktu, że woził on zielony welwetowy smoking sześciokrotnie przez Atlantyk, 

zanim go raz nałożył w czasie samotnego rejsu, przy okazji swoich urodzin na morzu. 

W naszych warunkach zupełnie wystarczy mundurek jachtowy: granatowa marynarka i szare spodnie. 

W żeglarskich środowiskach na całym świecie zestaw taki jest traktowany jako galowy, na równi 

z frakiem i smokingiem, i określenie „strój galowy” na zaproszeniu tak można interpretować.  

Baranowski, Krzysztof. Praktyka oceaniczna.  

Warszawa : Szkoła Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego, 2017; str. 403. 
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BARCELONA, 

22 października 1983 
 

 
   Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Wiadomość o sklepie, w którym można niedrogo kupić dobre gitary, przyniósł na pokład ktoś ze 

zwiedzających. Pomyślałem, że warto zobaczyć. To samo pomyślał Marek Stryjecki, a za nim Waleria. 

Przed wyjściem wszedłem do kabiny Kapitana. „Krzysztof – powiedziałem – zawsze mówisz, że załoga 

robi różne rzeczy, a ty jako kapitan dowiadujesz się o tym ostatni i na ogół się nie załapujesz. Teraz się 

idzie kupować gitary. Idziesz z nami?” „Nie mogę teraz wyjść – odparł Kapitan – ale gitara mi się przyda. 

Zdaję się na twój wybór.” Zanim doszliśmy do trapu dołączyła do nas Karmena. 

 Myślę, że właściciel sklepiku zrobił dobry interes sprzedając na pniu – rzeczywiście niedrogo – pięć 

instrumentów. My, a przynajmniej ja, zrobiliśmy interes świetny. Gitara, którą kupiłem (to nie ta na 

zdjęciu), służy mi do dziś, ma ładny ton i rezonans i bardzo ją lubię. Z przyjemnością podaję treść 

naklejki wewnątrz pudła: Estudio, distribución – Juan Estruch i nie jest to żadna „kryptoreklama” tylko 

skromne podziękowanie i wyraz uznania. Niestety, gdy równo 20 lat później byłem ponownie 

w Barcelonie, nie zdążyłem odszukać tego sklepu, by podziękować właścicielowi osobiście. 

 Aha: zaraz potem miałem służbę, więc towarzystwo poszło do miasta, a ja wróciłem na pokład, 

taszcząc pięć gitar. Jeden z Kaczorów odciągnął mnie na bok i zapytał półszeptem: „Panie Kazimierzu, 

a gdzie idą gitary? I po ile?” 
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         Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 To (i następne) zdjęcie niekoniecznie zostało zrobione w Barcelonie, ale nie ma to znaczenia: 

„sklepik” praktycznie w każdym porcie wyglądał tak samo. Do sprzedania mieliśmy niewiele: trochę 

koszulek, płócienne czapki i torby z nadrukami, pamiątki filatelistyczne, krawaty. Jednak dawało to choć 

trochę grosza (pieniądze krajów zachodnich nazywano w PRL-u „dewizy”), którego notorycznie nam 

brakowało. A gdy w drodze powrotnej sypnął się czarter w Penzance, bo władze angielskie przypomniały 

sobie, że nie mamy prawa zarobkowania i zabroniły kilkugodzinnych wycieczek z „płatnymi” turystami, 

kasa wyschła całkowicie, bo to była ostatnia możliwość zarobku. 
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         Fot.: Stanisław Choiński 

 

 Tak to właśnie wyglądało: zgrzebnie, amatorsko, ale miło. Zwiedzający Pogorię zatrzymywali sie 

przy tekturowych pudełkach z rejsowymi gadżetami, a sprzedający – w tym przypadku Geograf i Makac 

– starali się wycisnąć jak najwięcej. To zdjęcie zresztą jest również dokumentacją przestępstwa (na 

szczęście przedawnionego): widać na nim dokładnie, że handel prowadzony jest na kei, czyli na 

terytorium obcego państwa. Nam zaś podobny proceder było wolno prowadzić tylko na terenie państwa 

własnego, którym był pokład naszego obiektu pływającego. 
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MORZE ŚRÓDZIEMNE, 

październik – listopad 1983  

 

 

 
           Fot.: Valerie I. Lintott  

 
 Data zdjęcia nie jest sprecyzowana, choć ubiory wskazują, że jest chłodno i często pada. Moje 

tenisówki świadczą zaś, że jest to pierwsza połówka rejsu, bo w drugiej wyrzucił je za burtę Jasio 

Cieliszak. 

 Tak czasem wyglądały rzadkie chwile czasu wolnego. 

 Na zdjęciu (od lewej, na koi): Geograf, Robak, Mariusz Wilk, a na podłodze siedzi Maciek 

Mierzwiński. 
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FIUMICINO, 

31 października 1983 
 

 

 W niecałe trzy godziny po wejściu Pogorii do portu w Fiumicino, przy trapie stanęło dwóch młodych 

księży.  

 – Ksawery Sokołowski z Domu Pielgrzyma Polskiego w Rzymie – przedstawił się pierwszy. – 

Nareszcie jesteście! Proszę posłać kilku chłopców do samochodu, bo trzeba wyładować trochę pudełek, 

żeby was godnie powitać. Co prawda to nie chleb i sól, ale trochę słodyczy się przyda. Wczoraj Ojca 

Świętego odwiedzili przedstawiciele cechu cukierników i dziś ucieszył się, że te słodkości trafią do 

wdzięcznego adresata.  

 

 
   Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 Największy prostokątny tort przyozdobiony był wizerunkiem św. Franciszka. Reszta słodyczy dawno 

już zniknęła, ale lukrowy święty budził powszechny podziw i nieśmiałość. Ksiądz Sokołowski zachęcał 

kilka razy, poprosił nawet kucharza o nóż, ale każdy z zagadniętych Kaczorów wykazywał się 

zadziwiającą wprost wstrzemięźliwością. Wreszcie ksiądz stracił cierpliwość.  

 – Ech, świętoszki! To nie do patrzenia, a do jedzenia, bo się popsuje. Jak wam nie pomogę, to za 

tydzień trzeba będzie za burtę.  

 To mówiąc schwycił nóż, wbił w głowę świętego i przeciągnął w poprzek.  

 – No, a teraz kucharz, bo on jest najlepszy w dzieleniu!  

 Tort zniknął.  

 Została taca, na której do końca rejsu kuk podczas oficjalnych spotkań podawał ciasteczka do kabiny 

kapitańskiej. Była to najelegantsza taca na Pogorii.  
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FIUMICINO, 

1 listopada 1983 
 

Z listów uczniów: 

[…] O! W tej chwili dowiedziałem się, że są na jutro autokary do Rzymu. Jutro mam kambuz, a więc 

prawdopodobnie, a nawet na pewno, Rzymu nie widzę. Ale mniejsza z tym. Byleby być u Papieża. 

Snujemy sobie teraz takie przypuszczenia: będziemy, nie będziemy? Przepraszam Was za taki 

charakter tego listu. Ale jestem teraz chyba najbardziej przygnębiony od początku rejsu. […] 

Robak, Kazimierz. Szkoła. 

  
Fot. Kazimierz Robak 

 
Ksiądz Ksawery Sokołowski z Domu Pielgrzyma Polskiego w Rzymie rozmawia z Kapitanem na zdjęciu 

wyższym, a idzie w centrum grupy na fotografii niżej. 
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Fot. Kazimierz Robak 

 
Z listów uczniów: 

Rzym. 

To, co było na wycieczce, nie kwalifikuje się do opisania przez kogoś, kto niezbyt pewnie czuje się 

z piórem w ręku. Aby zwiedzić to miasto, choćby tylko po łebkach, potrzeba co najmniej miesiąc. 

Załamać się można. Zabytek za zabytkiem […] Pobiliśmy chyba rekord, zwiedzając w ciągu jednego 

dnia wszystkie najważniejsze zabytki „Wiecznego Miasta”. 

PS. Utopiłem zeszyt z adresami. Proszę, przyślijcie mi ekspresem do najbliższego portu.  

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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WATYKAN, 

3 listopada 1983 
 

 
    Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 Msza święta w prywatnej kaplicy papieskiej.  

 

 Na zdjęciu: w pierwszym rzędzie od lewej: Szymek Masłowski, Karol Krzystolik, Michał Malicki, 

Mariusz Wilk, Paweł Majtyka. Z prawej, na pierwszym planie – Przemek Predygier.  

 W drzwiach – statyw z kamerą, za którą stoi Marek Stryjecki, pierwszy – według słów ks. Dziwisza, 

papieskiego sekretarza – który nakręcił film u papieża „w takich okolicznościach i w taki sposób”. 
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    Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 

 

 Prezentacja kadry. Papież wręcza różaniec Wojtkowi Przybyszewskiemu, czemu przygląda się 

Andrzej „Bolo” Bolewski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 33 

 

 

 
            Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 

 

Prezentacja uczniów: Krzysztof Grubecki przed papieżem. Nikt nie przypuszczał, że Jan Paweł II wręcza 

w tej chwili różaniec przyszłemu kapitanowi Pogorii. Nawiasem mówiąc – dotychczas – jedynemu z ucz-

niów, który doszedł do tej funkcji. 
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    Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 

 

 Chwila po prezentacji uczniów. 

 Od prawej krawędzi zdjęcia stoją: Marek Gatz, Tomek Podoba, Maciek Mierzwiński, Michał 

Malicki, Krzysiek Grubecki, Szymek Masłowski (w okularach), kpt. Krzysztof Baranowski. 

 Od lewej: Marek Górniak, Marek Mizera, Wojciech Przybyszewski (głowa w cieniu), Szymek 

Meysztowicz, do którego gramatycznej świadomości już dotarło, że jako jedyny z załogi był „na ty” 

z papieżem (szczegółów szukaj w: Szkoła – II. Ludzie). 
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 Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 

 

 – Teraz, teraz...  

 – Cicho...  

 – Julek, Robert, no idźcie...  

 Robert Zieliński, stał się jeszcze poważniejszy i bardziej spokojny niż zwykle, choć brzmi to 

nieprawdopodobnie. Julkowi Gojło u nasady nosa pojawiły się kropelki potu. Rozwinął jednak 

trzymany w ręku rulon i łamiącym się głosem zaczął czytać:  

 – Najukochańszy Ojcze Święty...  

 Papież słuchał w skupieniu. Głos Julka w miarę czytania nabierał tonu.  

 
Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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    Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 

 Robert, przy ostatnich słowach czytanych przez Julka, wysunął się do przodu. Przed sobą trzymał 

krzyż upleciony z lin, nad którym bosman Stach Choiński pracował przez całą noc.  
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    Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 
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    Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 

 

 

Autokar zabrał załogę na audiencję u papieża o 5:30.  

Pobyt w Watykanie trwał kilka godzin. 
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 W tym czasie w maszynie czuwał Warek Iwanowski, a służbę na pokładzie pełnili: Janusz „Geograf” 

Kawęczyński (III oficer) i Kazimierz Robak (asystent III oficera). Towarzyszyło im sześciu uczniów, po 

dwóch z każdej wachty.  

 Ksiądz Sokołowski obiecał, że około jedenastej wyśle samochodem z Watykanu ośmiu chłopców 

wraz z oficerem, żeby zmienili wachtę służbową, którą papież przyjmie osobno. 

 

 

 
Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 Tak się też stało. Papież przyjął drugą grupę z Pogorii w komnacie przylegającej do amfiteatralnej 

sali, w której na audiencję czekali pątnicy z Hiszpanii.  
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   Fot.: Felici 

 

 

 Nasza prezentacja trwała krótko.  

 – Bardzo mi bliskie zawody – podsumował papież. – Ja też jestem nawigatorem Kościoła, po części 

polonistą, historykiem i muszę się znać na maszynerii.  
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Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 

 – No widzisz – Jan Paweł II zwrócił się do Warka – ładnie trafiłeś: jesteś mechanikiem, a pływasz na 

żaglowcu!  

 – Proszę księdza... – Warek zamarł i krew mało nie trysnęła mu z twarzy. – Przepraszam, Ojcze 

Święty!  

 – Nie szkodzi – roześmiał się papież – przecież jestem księdzem. Takim proboszczem świata. Więc 

całkiem słusznie mówisz. 
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Fot.: Arturo Mari (L’Osservatore Romano, Citta del Vaticano, Servizio fotografico) 

 

 

 Po prawej ręce papieża stoją (od krawędzi zdjęcia): Maciej Młodowicz, Sergiusz Nawrocki, Grzegorz 

Krawczyk, Maciej Olszewski, Wojciech Szczygielski. 

 Po lewej ręce papieża stoją (od krawędzi zdjęcia): Marek Tokarski, Kazimierz Robak, Janusz 

Kawęczyński, Ewaryst Iwanowski. 

 

 Audiencja trwała osiem minut. 
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Fot. Kazimierz Robak 
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Arch. Kazimierza Robaka 

 
 

Na fotce z żołnierzem Gwardii Szwajcarskiej nie ma Sergiusza Nawrockiego i Maćka Olszewskiego, 

więc pstrykał któryś z nich.  

Nad drzwiami jest wykuty w kamieniu napis: IOANNES XXIII PONT MAX. 
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Fot.: Kazimierz Robak 

Geograf i Warek po audiencji…
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FIUMICINO, 

3 listopada 1983 

 

 

 
Fot. Kazimierz Robak 

 

W Fiumicino odwiedził nas ksiądz-misjonarz wracający… Ano właśnie: w moich notatkach jest kilka luk 

i tu właśnie trafia się pierwsza: nie zapisałem! Pytałem Stacha Choińskiego (na zdjęciu w środku) 

i Geografa (na zdjęciu jeszcze pod krawatem, bo właśnie wrócił z apartamentów papieskich), ale jedyne, 

co udało się nam przypomnieć, to że prawdopodobnie była to Ameryka Południowa. Albo Centralna. 

Afrykę wykluczyliśmy i mam nadzieję, że nie będzie to tak, jak z rybą na „p”, którą jest ten, no… aha, 

„sandacz”. 

Pamiętamy za to doskonale, że ów ksiądz spędził na Pogorii pół dnia, odprawił mszę i machał nam na 

pożegnanie z kei, bo tego dnia wypływaliśmy. 
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Morze Śródziemne 

między Fiumicino a Neapolem, 

4 listopada 1983 

 

 
Fot. Kazimierz Robak 

 

Po drodze do Neapolu dopadła nas flauta. O tej porze roku – aż trudno uwierzyć. 
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Morze Śródziemne 

Cieśnina Mesyńska, 

6 listopada 1983 
 

Z pamiętników uczniów: 

6 XI 1983, niedziela 

W pierwszej klasie L.O. w Ś., na lekcji j. polskiego przerabiając mitologię Jana Parandowskiego czytałem 

o zmaganiach Odyseusza w Cieśninie Mesyńskiej, między Skyllą i Charybdą. Według tej mitologii Skylla, 

wychodząc co jakiś czas z pieczary, swoimi sześcioma głowami chwytała żeglarzy, gruchotała im kości 

i powoli połykała. Taki los spotkał sześciu najzręczniejszych żeglarzy Odyseusza. Charybda natomiast 

trzy razy dziennie pochłaniała olbrzymie ilości wody i wypluwała je z powrotem. Około godziny 7.00, 

Pogoria wpływała w Cieśninę Mesyńską. Wiatr ucichł, zmalały fale, przestało się rozjaśniać. 

Przepływaliśmy w pobliżu Scylli. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem przyglądali się wystającej 

z morza (u wybrzeży Italii) sporej skale, z której lada chwila mogła wysunąć się Scylla. Niestety nie 

mieliśmy okazji jej zobaczyć. 

Wiatr wzmagał się, fale rosły. Zbliżaliśmy się do drugiej skały. Tym razem z równym zainteresowaniem 

oglądaliśmy skałę na Sycylii. Była to Charybda. I tym razem nic się nie wydarzyło, wody jak nie ubywało, 

tak nie ubywało. No i cóż, takie jest życie dzisiejszego żeglarza. 

Robak, Kazimierz. Szkoła. 

 
         Fot. Kazimierz Robak 

 

Skała Scilla na wybrzeżu kalabryjskim.  
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PIREUS, 

16 listopada 1983 
 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Jacek Gmoch, który z żoną i synem odwiedził Pogorię w Pireusie, był w latach 1959-68 piłkarzem 

Znicza Pruszków, później Legii oraz 30-krotnym reprezentantem Polski. Wyeliminowany z czynnego 

uprawiania gry przez kontuzję został trenerem. W czasach „złotej drużyny”, która zdobyła 3 miejsce na 

Mundialu w Niemczech w 1974 roku, był asystentem Kazimierza Górskiego i twórcą tzw. banku 

piłkarskich informacji. Do finałów następnego Mundialu w Argentynie w 1978 doprowadził polską 

reprezentację samodzielnie. W 1983 był trenerem ateńskiej drużyny Panathinaikos FC, z którym zdobył 

mistrzostwo i puchar Grecji w sezonie 1983/84.  

 Młodsza z dam na zdjęciu jest prawdopodobnie narzeczoną Gmocha juniora, Pawła (pierwszy od 

prawej). 

 Trener Gmoch nie spotkał się z załogą, ale sprezentował jej bilety wstępu na mecz Panathinaikos 

Ateny – Ethnikos Pireus. Było to rutynowe spotkanie dwóch zespołów z kalendarza rozgrywek greckiej 

pierwszej ligi, jednak prasa grecka nazwała je „polską wojną”. Dlaczego – wyjaśnia podpis pod 

następnym zdjęciem.  

 Mecz, rozegrany na stadionie Panathinaikosu, wygrali gospodarze 2:0. 
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PIREUS, 

17 listopada 1983 
 

 
         Fot.: Kazimierz Robak 

 

[...] Obudziło mnie głośne wołanie, że przyjechał na statek pan Kazimierz Górski. 

Mieliśmy z nim spotkanie w klasie – pytania i odpowiedzi. Potem zjadł z nami kolację, 

a po niej rozdawał autografy.  
 

Kazimierz Górski jest najwybitniejszym trenerem w historii 

polskiej piłki nożnej. Urodzony w 1921, przed II wojną 

światową był zawodnikiem RKS Lwów, w czasie wojny – 

Spartaka Lwów, a w latach 1945-1953 – Legii Warszawa. Był 

trenerem złotej olimpijskiej drużyny z Monachium (1972) 

i srebrnej z Montrealu (1976). Pod jego wodzą reprezentacja 

Polski osiągnęła swój największy sukces – trzecie miejsce 

w Mistrzostwach Świata w Niemczech (1974). Później 

prowadził drużyny ligowe w Grecji, gdzie dwukrotnie był 

wybierany trenerem roku. Wygrał plebiscyt na Trenera 80-

lecia PZPN. 1991-1995 pełnił funkcję prezesa PZPN, 

a w 1995 mianowany jego prezesem honorowym. W 1996 

odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 

Polski. W 2001 dekorowany najwyższym odznaczeniem 

Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Medal of 

Merit. W 2003 otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii 

Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. 

W sezonie 1983/84 Kazimierz Górski był trenerem drużyny 

Ethnikos Pireus. 

 

 
 

Ethnikos Pireus w sezonie 1983/84.  Fotografia uzyskania dzięki 

uprzejmości p. Manosa Pagonisa (ethnikos_piraeus@hotmail.com) 

 Na zdjęciu głównym: proporczyki CWKS Legia podaje do podpisu Michał Malicki. 

Ciąg dalszy wizyty legendarnego już wtedy trenera wyglądał tak:  
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wszystkie zdjęcia: fot. Kazimierz Robak 

 

Po latach, gdy patrzę na te zdjęcia, co najmniej kilka szczegółów widzę… inaczej. 

Na zdjęciu górnym, na drzwiczkach za plecami Kapitana widnieje flaga Quebecu. Przyklejona 

tam przez pewną Hélène z Montrealu, która płynęła z nami Pogorią w czasie Operacji Żagiel 

1982. Hej, to były czasy… 

Na prawej stronie górnej krawędzi zdjęcia środkowego dostrzegam zaszczepkę, jedną z dwóch, 

które trzymały w pozycji podniesionej tablicę szkolną, opuszczaną podczas lekcji w klasie. Jak 

widać, tablica chowała się w suficie w sposób niemal doskonały, ale i to nie pomogło: wiele lat 

później, podczas kolejnego remontu, jakiś barbarzyńca tablicę po prostu zlikwidował. Za co 

posyłam mu życzenia wszystkiego najgorszego, ile razy przyjdzie mi prowadzić lekcje w Pogo-

riowej klasie i pisać na prowizorycznie przyczepianych papierowych planszach. Teraz też je 

posyłam… 

Na zdjęciu dolnym nie ma pozornie nic szczególnego: trener Górski wychodzi ze spotkania 

z kadrą i uczniami w towarzystwie Warka. Ale z prawej i z lewej strony... Z prawej – wiadomo: 

z klasy wychodzi Kapitan. Z lewej jest Krzysiek Grubecki. Czy wtedy przypuścić mogłem, że 

fotografuję Kazimierza Górskiego w obramowaniu DWÓCH kapitanów Pogorii?  
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PIREUS, 

17 listopada 1983 
 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 
 

 [...] Około godziny 20-tej przybyli na nasz okręt Grecy, którzy wszystko nam 

załatwiali tutaj i śpiewali cudowne piosenki greckie. Było naprawdę pięknie. W blasku 

lampek naftowych raz śpiewali oni, raz my.  
 

 Na zdjęciu (od lewej): Andrzej Makacewicz, kpt. Krzysztof Baranowski, Lucyna Makacewicz 

(między Kapitanem a Lucyną głowa Wojtka Przybyszewskiego), trójka gości i – stojący w zejściówce – 

Geograf. Na szafce siedzą: Szymek Masłowski i Tomek Podoba. 
 

 Owo „wszystko nam załatwiali tutaj” jest prawdą, tyle że nie do końca, podobnie jak z samochodami 

rozdawanymi w Moskwie na Placu Czerwonym. Elias Panagakos, właściciel Hellenic-Polish Shipping and 

Trading Enterprises Ltd., który podejmował załogę Pogorii w Pireusie i woził ją do nocnych restauracji 

rzeczywiście był gościnny i hojny aż do przesady. Jego szczodrość przestała nas jednak zachwycać po 

powrocie: Elias zebrał bowiem wszystkie rachunki, podsumował wydatki i po kilku miesiącach wysłał 

fakturę do armatora, czyli do Polskiego Związku Żeglarskiego. Nie dziwi mnie wcale, że ludzi w PZŻ trafił 

szlag, zwłaszcza, że te pieniądze (wcale niemałe) trzeba było zapłacić, a kosztorys Szkoły Pod Żaglami 

takich ekstrawagancji nie przewidywał. Krótko mówiąc: Elias zrobił nas po chamsku w kukułę, bo nie 

uprzedził, że to nie on nas podejmuje, tylko my sami siebie; czort go też wie, co do tych przesłanych 

rachunków dopisał. Smród po tym został niezły.  

 Ale wówczas „w blasku lampek naftowych, było naprawdę pięknie”. 
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PIREUS, 

19 listopada 1983 
 

 
   Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 [...] Do Pireusu przybiła duńska fregata 

„Danmark”.  

 
 

Kapitanowie (nasz i ich) porozumieli się i do po-

łudnia na naszych jachtach odbywał się ruch. 

Części załogi na zmianę zwiedzały to nasz, to ich 

jacht. I ja zaliczyłem wizytę na tym żaglowcu  

z 33 roku. Rygor mają dwa razy większy od nas. 

Mają dwie wachty; 6 godzin pracy i 3-4 godziny 

snu. Nie chciałbym pływać w takich warunkach, my 

w porównaniu z tym mamy luksus. Jedyną wadą jest 

nasza szkoła.  

 Wieczorem wspólne śpiewanie. Na większym od 

Pogorii „Danmarku” zebrały się dwie załogi. 

Ugoszczeni herbatą i ciasteczkami walczyliśmy na 

piosenki. Na zmianę śpiewaliśmy aż do wyczerpania 

repertuaru. Byliśmy lepsi, lecz skończyliśmy z braku 

czasu, ponieważ zbliżał się capstrzyk, godz. 22.00. 

Rozśpiewani, rozkrzyczani, budząc cały port wróci-

liśmy na jacht. Było świetnie, toteż wyobrażałem 

sobie dawne żeglarstwo i wolne chwile na żag-

lowcach, kiedy to załoga zbierała się w jakimś po-

mieszczeniu, w mesie czy na pokładzie, i zabawiała 

się typowo marynarskim zawodzeniem, śpiewem [...]  

 

 

 Na zdjęciu: w mesie załogowej Danmarka, trzymasztowego pełnorejowca z 1933 r. od lewej stoją: 

Filip Wójcik, Tomek Podoba, Robak, Wojciech Przybyszewski, Janusz „Geograf” Kawęczyński, 

Stanisław Choiński. Na tle gitary – głowa Kapitana Pogorii. 
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KANGUR I GOŚCIE 
 

 
         Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Kangur czyli Szymek Meysztowicz, na stałe mieszkający w Australii. Płynął z nami z Gdyni do 

Gdyni. Na Krecie dołączyli do nas na jakiś czas jego dwaj bracia i mama. Kangur uczył się trochę 

wg programu polskiego, trochę wg australijskiego, ale robił to sumiennie i regularnie. 

 

 Z cudzoziemców, którzy płynęli z nami, najdłuższy staż na Pogorii zaliczyło rodzeństwo Ansorge: 

14-letnia Izabelka i 16-letni Christian. 

 Ich ojciec, Wolfgang, dawnymi laty przyjechał bez grosza przy duszy z Niemiec do Londynu 

i postanowił tam zostać. Poznaliśmy go (my, czyli „Układ Warszawski”) w 1982 roku podczas regat 

Operacji Żagiel. Wolfgang był wówczas właścicielem dobrze prosperującej księgarni i każdą wolną 

chwilę spędzał na morzu. Zamustrował na Pogorię, gdyż był to jedyny żaglowiec w regatach wiozący 

płatnych pasażerów i dostępny dla wszystkich za bardzo małe (w porównaniu ze stawkami zachodnimi) 

pieniądze. Nasza znajomość dała rezultat pozytywny dla wszystkich: Izabelka i Christian płynęli z nami 
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z Anglii do RPA, ich rodzice dolatywali od czasu do czasu na krótsze odcinki, a Szkoła Pod Żaglami 

miała wpływy dewizowe. 

 

 
           Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 

 
           Fot.: Wolfgang Ansorge 
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ALEKSANDRIA, 

2 grudnia 1983 
 

 
  Fot.: Stanisław Choiński 
 

 Mężczyzna, który przeciskał się przez drewniane drzwiczki, sprawiał wrażenie olbrzyma, 

mimo że garbił się w niskim pomieszczeniu. Wszyscy wiedzieli, kto to jest, toteż patrzyli na 

wchodzącego z ciekawością i lękiem.  

 Przybyły uśmiechnął się szeroko.  

 – Jak się macie, obrzępy! – basowy głos przetoczył się po głowach obecnych jak lawina. – 

Thochę tu u was gohąco! Ale nie ma sthachu, zahaz będzie jeszcze gohęcej!  

 Klasa zamarła.  

 – No, co tak patrzycie? Listy przywiozłem! Najmilszy phezent dla każdego mahynarza! 

A poza tym dopieho tehaz wchodzimy w phawdziwe thopiki! 

 Pierwsze lody zostały przełamane.[...]  

 – A jak do pana mamy mówić? – zapytał nagle jeden z Kaczorów.  

 – Panie kapitanie! – podpowiedział drugi.  

 – Wykluczone! – zahuczał bas. – Kapitan na statku jest tylko jeden i zapamiętajcie to, 

obrzępy! A jak mówicie do heszty kadhy?  

 – No: panie Jacku, panie Wojtku...  

 – Dobha! A ja mam na imię Andrzej, jasne?  
 

Tak przywitał się z załogą k.ż.w. Andrzej Drapella, później „Starszy nad kubrykiem” i szef Firmy „Foto-Pstryk”. 
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ALEKSANDRIA, 

2 grudnia 1983 
 

 

 
   Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 

 Malowanie rufy w porcie to normalne zajęcia załogi. Wg mojego rozeznania ta scena dzieje się 

w Aleksandrii, choć głowy bym za to nie dał. 

 Na ławeczkach bosmańskich od lewej: Wojtek Szymański, Marek Górniak, Mariusz Wilk, Karol 

Krzystolik. 

 Z lewej strony przez burtę wchodzi na pokład jeden z braci Malickich.  

 Przez reling przechylony jest Marek Mizera. Dziewczyna w seledynowej koszulce to Izabelka 

Ansorge, a przy relingu prawej burty siedzi Sergiusz Nawrocki. 
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GIZA, 

3 grudnia 1983 

 
 

 
   Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 

 Na zdjęciu (stoją od lewej):  Szymek Masłowski, Maciek Mierzwiński (z tyłu), Mariusz Wilk, Karol 

Krzystolik, Grzesiek Krawczyk, Filip Wójcik, Maciek Młodowicz, Julek Gojło. 

 Klęczą: Iza Ansorge, Przemek Predygier, Marek Mizera. 
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MORZE CZERWONE, φ = 13º42’N; λ = 042º42’E 

20 grudnia 1983 
 

 
   Fot.: Wolfgang Ansorge 

 [...] spotkaliśmy polski statek „Konin”, od którego mieliśmy brać prowiant [...] przy 

7-8° w skali Beauforta, stanęliśmy burta w burtę (przy dochodzeniu zerwany został sztag 

latacza, ale to nie było nic groźnego). Osłaniała nas wyspa od fal i dlatego mogło 

swobodnie dojść do przeładunku. [...] 

 Przy odchodzeniu rzuciło „Konina” na nas. Poszły wanty bezana i grota. Uszkodzenia 

wydawały się być duże i groźnie wyglądały sypiące się iskry, ale już następnego dnia 

wszystko naprawione było tak jak po staremu.  
 

 Żywność pochodziła z kontenera, który wysłany Koninem miał czekać na nas w Bombaju.  

 Kogo rzuciło na kogo – rzecz względna i rozstrzygnąć to mógłby tylko niejaki Coriolis. Fakt, że po 

przeładunku, podczas odchodzenia Pogorię przytarło do ogromnych – z jej perspektywy – burt Konina 

i stalowe wanty barkentyny pękły jak sznureczki, rzeczywiście sypiąc iskry.  

 Uczniowi łatwo się napisało w liście „było naprawione”. Naprawa wyglądała w pewnym momencie 

tak właśnie. Na górnym salingu grota wisi bosman Staszek, na dolnym – Makac.  
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   Fot.: Stanisław Choiński 

 

 To zdjęcie pochodzi co prawda z innego dnia i miejsca, ale włączam je jednak do albumu tu właśnie, 

by na przykładzie pracującego na salingu grotmasztu Wojtka Przybyszewskiego zilustrować dokładnie, 

w jakich warunkach działają dwaj panowie na fotografii poprzedniej.  
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GREAT HANISH ISLAND (Wyspa Wielkiego Węża), 

20-21 grudnia 1983 
 

 

 
   Fot.: Andrzej Drapella 

 

 Wieczorem był jeszcze desant na wyspę, przy której staliśmy. Ja niestety byłem 

na wachcie. [...]  

 

 Na zdjęciu (od lewej): Rysiek Rożek, Wojtek Szczygielski, Krzysiek Grubecki. 
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   Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 

 [...] dowiedzieliśmy się, że przedpołudnie spędzimy na wyspie – cieszyliśmy się 

wszyscy. Kapitan przetransportował nas motorówką na plażę. Najpierw graliśmy 

w rugby – byłem kapitanem drużyny, zwycięskiej oczywiście. Wyszliśmy z tego brudni, 

mokrzy i poobijani. Potem przeszliśmy na drugi koniec plaży i zaczęliśmy nurkować 

w wyznaczonym przez pana Makaca miejscu.  

 To, co zobaczyłem pod wodą, nie da się opisać, mój zasób słownictwa jest za ubogi. 

Widziałem wszystko to, co ogląda się nieraz w telewizji: wiele gatunków kolorowych ryb, 

koralowców. Woda tak czysta, że można było widzieć dokładnie kolegę nurkującego 

o 30 m dalej. Wszyscy byliśmy oszołomieni, słychać było okrzyki: „To bajka, chłopaki” 

lub „ja chyba śnię”. Potem po krótkim wykładzie z biologii wróciliśmy na statek.  

 

 Na zdjęciu (od lewej): Mirek Lasota, Bosman Choiński, Darek Rudziński (z fajką), Makac (głowa 

wystająca z wody), Robak (z butlami) i (?). 
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         Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Na Great Hanish, a dokładnie w wodach otaczających tę wyspę, Stach Choiński miał nieszczęście 

wdepnąć na jeżowca. Kolce tego zwierzątka są ostre, ale kruche, więc po wbiciu w ciało natychmiast się 

łamią. Jedynym sposobem zapobieżenia długotrwałemu ropnemu papraniu się rany jest metoda 

przedstawiona na zdjęciu. Wojtek za chwilę weźmie do ręki skalpel albo igłę, bo te narzędzia wystarczą 

w zupełności. 
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MORZE CZERWONE, 

24 grudnia 1983 
 

Z pamiętników uczniów: 

24 XII 1983 

Wigilia… O godz. 17.00 początek imprezy. Aha, wcześniej musiałem się wystroić. Ubrałem się więc 

w swoje wysłużone dżinsy, a później koszulę. Sama była skromna, więc wyciągnąłem swój urodzinowy 

krawat. Jest bordowy, więc nie pasował. Nie odpuściłem sobie jednak i pożyczyłem taki sam, ale gra-

natowy. Ten był w sam raz. Miałem kłopot z zawiązaniem, ale pomógł mi starszy Kargul. Oni wiążą 

krawat co rano do białych koszulek, mają wprawę. 

Uroczystość zaczęła się od przemowy Kapitana. Powiedział kilka miłych słów o świętach, o tym, że 

poza domem, zaprosił do stołu. My niestety musieliśmy wyjść na wachtę. W koszulach, krawatach 

zrzucaliśmy żagle. Po godzinie wpadliśmy jeszcze na resztki uczty. Załapałem się na resztki barszczu 

z uszkami, grzybowej z groszkiem ptysiowym, karpia smażonego, w galarecie, na słodko, na śledzia 

marynowanego i troszeczkę kapusty z grochem, i kapustę z grzybami. Później po tej szybkiej kolacji 

musieliśmy zmienić kolegów na „oku”. W tym czasie rozdawano prezenty. Po ósmej załapaliśmy się 

jeszcze na śpiewanie kolęd w klasie. Wreszcie mogłem ucieszyć się prezentami. Mimo to nie było 

atmosfery świątecznej. Takie były moje święta za domem, na morzu, przy wejściu do Adenu. Teraz 

rzuciliśmy kotwicę, idę spać i będę myślał o Was, o domu i o Waszych świętach. 

Robak, Kazimierz. Szkoła. 

 

 
Fot. Jan Muszyński 

 
Od lewej: Waleria, bosman Stach, Wojtek Szymański, Marek Górniak, Karol Krzystolik. 
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 Dwa kolejne zdjęcia dostałem od Tomka Podoby (dziękuję!).  
 

 
         Fot. ze zbiorów Tomasza Podoby 

 

 Na tym (od lewej: Waleria, Izabela Ansorge, Robak, Tomek Podoba) zwróćcie uwagę na zwieńczoną 

gwiazdą szopkę, na temat której mechanicy żartowali, że ma więcej kabli i żarówek niż instalacja 

elektryczna Pogorii. O ile pamiętam, głównymi jej twórcami byli: Julek Gojło i bracia Maliccy, ale na 

pewno konstruktorów było wielu. Na zdjęciu drugim po prostu zmieniam film w aparacie, czemu 

przyglądają się (czemu?) Geograf i Waleria. 
 

 
      Fot.: Tomasz Podoba 
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OCEAN INDYJSKI, φ = 11º09,7’N; λ = 068º24’E 

4 stycznia 1984 
 

 

 Dar Młodzieży wracał ze zlotu wielkich żaglowców w Japonii. Pogoria płynęła do Indii. Kapitanowie 

obu jednostek wymieniali aktualne pozycje i kursy, bowiem spotkanie polskich żagli pośrodku Oceanu 

Indyjskiego – to miało być to!  

 4 stycznia 1984 na horyzoncie pojawił się Dar.  

 

 

 
Fot.: Andrzej Makacewicz 

 

 

 Na zdjęciu: Między wantami lewej burty widać wyraźnie trzy pierwsze chorągiewki sygnałowe 

(A, B, 1). To fragment małej gali flagowej, którą Makac i Geograf bladym świtem zawiesili nad 

pokładem: był to sznur ze sczepionych flag kodu sygnałowego, zaczynający się od lewej burty, 

poprowadzony przez top grotmasztu aż do relingu burty prawej. 
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Fot.: Andrzej Makacewicz 

 

 Oba żaglowce przepłynęły obok siebie oddając stosowne saluty i honory, po czym zrzuciły żagle 

i stanęły w dryf.  

 Wiatr był dość mocny, ocean rozfalowany. W tych warunkach kapitan Daru nie zgodził się na 

spuszczenie szalup. Kapitan Pogorii przyjął to chłodno, ale Andrzej Drapella się wkurzył.  

 – Co?! Jak to nie będzie odwiedzin?! Po piehwsze: już sobie zamówiłem u ochmistrza „Dahu” kalosze, 

największy hozmiar jaki ma, bo moje się podahły! Po dhugie: muszę od nich pożyczyć suszahkę do zdjęć, 

bo nasza jest za mała. Po trzecie: Intendent ma dla nich phezenty, a po czwahte: dawaj, Krzysiu, ponton, 

Bosmana – i jedziemy.  

 – Ja nie jadę – wycedził Kapitan. – Słyszałeś, co mówił Olechnowicz? Że w takich warunkach kapitan 

nie powinien opuszczać statku, więc on też nie może przyjechać. Ale jeżeli chcesz, to płyń!  

 – Jasne, że chcę, kuhcze blade! Bosman, zrzucaj ponton! Intendent, sekhetarz, jedziemy! Pasy! 

Sztohmiaki! Benzyna! Jazda!  
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   Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Na zdjęciu (na pierwszym planie): Andrzej Drapella szykujący się do zejścia na ponton, którym za 

chwilę podpłynie Bosman Stach.  
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Do opowiedzenia zostaje jeszcze jedna historia. 

 

 Latem 1995 popłynąłem jachtem Generał Zaruski do Karlskrony, która zorganizowała bałtycki zlot 

żaglowców. Przypłynął również Dar Młodzieży, stanął niedaleko, więc myśmy zaprosili ich, oni – nas 

i w taki sposób znalazłem się w mesie naszego największego żaglowca. Płyną marynarskie opowieści, ja 

sączę wolniutko trunek ze szklanki i patrzę po ludziach. Aż tu jedna facjata jakby mi się zaczyna 

wydawać znajoma. Z góry wiem, że nieprawda, bo choć trunku nie za dużo, ale to z pewnością 

przypadkowe podobieństwo do kogoś znajomego. Musiałem się jednak mocno wpatrywać, bo 

obserwowany dżentelmen – w mundurze oficera Daru – zaczął ze mną rozmowę. Po kilku zdaniach nie 

wytrzymałem i strzelam:  

 – My to się chyba skądś znamy. 

 – Możliwe – oficer mi na to, – ale kiedy i gdzie to być mogło? 

 Wiec strzelam już z grubej berty: 

 – A czwartego stycznia w osiemdziesiątym czwartym. 

 Oficer się zamyślił i mówi: 

 – Niemożliwe. 

 – Dlaczego? – pytam i sam sobie nie wierzę. 

 – Bo w osiemdziesiątym czwartym w styczniu tośmy byli na morzu.  

 – Nie na morzu – ja na to – a na Oceanie Indyjskim. Wracaliście z Osaki, a czwartego stycznia 

byliście tak z dziesięć dni od Adenu. 

 Wyobraźcie sobie, jak facetowi mowę odjęło (a i mnie, ale on o tym nie wiedział!)! Gdy ją odzyskał, 

zawołał „Chwileczkę!” i gdzieś pobiegł. Wrócił ze zdjęciem Pogorii, które właśnie wtedy pstryknął. 

Wspominkom i opowieściom nie było końca. 

 Fotkę dostałem w prezencie. Gdy zacząłem kompletować ten album, ona – jak kamień w wodę. 

Z pewnością się znajdzie, gdy album będzie skończony. 

 

* * * 

 

W końcu jednak się znalazła, tuż przed skompletowaniem tego wydania elektronicznego. 

A z pomocą Internetu (Facebook: Dar Młodzieży Osaka 83) – i kilka innych. 
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Wszystkie zdjęcia z arch. Leszka Piłata. 

 
Ponton zatańczył na fali. Yamaha warknęła i Bosman skierował gumowy dziób w stronę 

dryfującej fregaty. Intendent ściskał w rękach upominki i przesyłki pocztowe, szczelnie zawinięte 

w folię. Polonista osłaniał od bryzgów ukaefkę. Drakula piastował podłużne zawiniątko z trady-

cyjnym Jasiem Wędrowniczkiem „red label”. 

Zachrypiała ukaefka. Załoga pontonu nastawiła uszy. Ale zamiast Pogorii odezwał się Dar, 

którego oficerowie używali do porozumiewania się między sobą tego samego pasma. 

– Co oni robią? – pytał jakiś głos. 

– Nie wiem. Nic nie widzę. 

– Ja też… Ty, kurde, oni spuścili ponton! Patrz, tam w lewo od dziobu! 

– Mam! Ledwie ich widać między falami! Czekaj, oni naprawdę płyną! Wołaj kapitana. 

Przez chwilę panowała cisza. Nagle rozległ się dobrze nam znany głos komendanta Daru. 

– Jak to: „płyną?” A tak, widzę. Jak to: „co robić?” No, jak płyną, to chyba dopłyną, więc trzeba 

im spuścić trap! 

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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OCEAN INDYJSKI, 

7 stycznia 1984 
 

 
   Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 [...] Dzisiaj Makac ogłosił zawody. Czwarte w historii Szkoły Pod Żaglami. Trasa 

była następująca:  

 – przejść przez saling,  

 – zrobić 20 przysiadów, ręce proste, trzymać się pod naglami, nogi w szpigatach,  

 – dalej: bieg i wejście pod saling grota po linie,  

 – zejście po wewnętrznej stronie drabinek, ale tylko do połowy, bo tam była 

przyczepiona lina, po której trzeba było przejść, a raczej przesunąć się. Długość liny = 

szerokość statku. Potem położyć się i skłonami brać szekle zza głowy i wrzucać do 

wiadra przed nogami,  

 – dalej: skok przez wycieraczki, 20 pompek i meta.  

 

 Na zdjęciu: na linie wisi Mariusz Wilk. 
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        Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 Wojtek jako poczmistrz, z polskimi znaczkami, którymi mogliśmy frankować wszystkie listy 

wysyłane z Pogorii.  

 Z 23 portów (osiemnaście krajów!) „Przedstawicielstwo Pocztowe s/y Pogoria” wyekspediowało 5054 

„przesyłki listowe” (tak się w żargonie pocztowców określa coś, co nie jest paczką, a więc listy 

i pocztówki), w tym 120 listów poleconych. 
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          Fot.: Wolfgang Ansorge 
 

 Z owych 5054 „przesyłek listowych” ponad 3000 to była poczta Sekretariatu pierwszej Szkoły Pod 

Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. Na tym zdjęciu prawdopodobnie wystukuję zaproszenia na 

konferencję prasową w Bombaju. 
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 Zawody sportowe, biurokracja, lekcje, posiłki, sen. Długi przelot normalizuje i porządkuje życie 

załogi. Wszystko się dzieje w określonych porach i szybko staje się rutyną. Na żaglowcu najważniejsza 

jest jednak komenda: Do żagli! I oczekiwać jej trzeba w każdej chwili. 
 

 Mamy matmę. Bolo wykłada materiał. Wchodzi Janusz i mówi, że jest zwrot.  

 Bolo na to:  

 – Dobrze, dziękuję – i kontynuuje matematykę – W twierdzeniu 23.3 mamy...  

 – Ale jest zwrot – przerywa Janusz.  

 – Dobrze – odpowiada Bolo.  

 Trzymamy się wszyscy krzeseł i nie pospadamy.  

 Janusz się wkurzył i powiedział:  

 – Kapitan prosi, aby wszyscy wyszli do zwrotu, Admirale!  

 – Trzeba było tak od razu mówić. Do zwrotu! – krzyknął admirał Bolo.  

 

 
         Fot.: Andrzej Makacewicz 

 

 Na zdjęciu (od lewej): Wojtek Szymański, Piotrek Malicki i Marek Tokarski, za nimi – 

w niebieskiej koszulce (prawdopodobnie) Marek Górniak. 
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BOMBAJ, 

9-15 stycznia 1984 
 

 
  Fot.:  Liberty Photos, Tarvotti Shavan, Bombay 

 

Z listów uczniów: 

Kochani! 

[…] po obiedzie oficerowie zarządzili ogólne mycie. Ubrani w przepisowe stroje ustawiliśmy się przed 

autobusem, który zawiózł nas za miasto, do rezydencji gubernatora. Sam pałac zbudowany z biało poma-

lowanego drewna z czerwonym dachem tonął w ogrodzie. Wśród krzewów i trawników ciągnęły się ścieżki. 

Kilkadziesiąt metrów od pałacu szumiało morze.  

Po wyjściu z autobusu ustawiliśmy się, a następnie przeszliśmy na dziedziniec pałacu. Na wielkim, rów-

niutko przystrzyżonym trawniku ustawione były stoły, a przy nich służba w narodowych indyjskich strojach.  

Po przywitaniu i mowach poszczególnych stron rozpoczęły się występy dziewczęcej grupy ze szkoły tańca. 

Wszystkie były ubrane w różnokolorowe sari, każda posiadała pałeczkę z dzwoneczkami. Przy dźwiękach 

oryginalnej muzyki ze stanu Maharasztra dziewczęta rozpoczęły tańce. Przy świetle zachodzącego słońca 

przeświecającego przez palmy kokosowe, taniec i muzyka były bardzo oryginalne.  

Po kilkudziesięciu minutach podeszliśmy do suto zastawionych stołów. Były tam kanapki, ciasta, marcepany, 

pięknie podawana w czareczkach herbata, cola, owoce. Niektórzy z nas (a między innymi i ja) zostali 

zaszczyceni rozmową z gubernatorem. Całe przyjęcie trwało do wieczora. 

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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Fot. z arch. Valerie Lintott 

Od lewej: Zbyszek Fabisiak, Grzegorz Krawczyk, Marek Gatz. 
 

 
Fot. z arch. Valerie Lintott 

W drugim rzędzie od lewej: Robert Zieliński, Darek Turkowicz, Valerie Lintott, Maciek 

Mierzwiński, Maciek Młodowicz (z tyłu), Karol Krzystolik, Przemek Predygier.  

Siedzą w pierwszym rzędzie: Szymek Meysztowicz i Michał Malicki.   
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Przyjęcie na cześć załogi Pogorii wydał również agent Polskich Linii Oceanicznych w Bombaju, p. 

Khemka. Pogoria nie miała co prawda – poza narodowością – nic wspólnego z PLO, ale Mr Khemka 

znał doskonale Andrzeja Drapellę, który wielokrotnie zawijał do Bombaju na dowodzonych przez 

siebie statkach.  

 

 
   Fot.: Khemka 

 

 Na zdjęciu: k.ż.w. Andrzej Drapella (tu z pełnym wyposażeniem szefa Firmy „Foto Pstryk”) 

i szef Khemka & Co. Agencies Pvt. Ltd. 

 

 

  



 

 80 

Do Bombaju do kilku kadrowiczów przyleciały na krótkie wakacje żony (na prywatne zaproszenia 

i z prywatnych funduszów). 

Fotograf uchwycił rodzinny moment podczas bankietu wydanego przez Khemka & Co. Agencies Pvt. Ltd. 

 

 
  Fot.: Liberty Photos, Tarvotti Shavan, Bombay 

Na zdjęciu (od prawej): pani Bosmanowa Mirosława Choińska, mąż Pani Bosmanowej, głowa Darka 

Rudzińskiego, Maciek Olszewski, Anna Kawęczyńska, Wojtek Szymański. 

 

 Żon było pięć (wymieniam w kolejności alfabetycznej): Barbara Bolewska, Mirosława Choińska, 

Anna Kawęczyńska, Małgorzata Przybyszewska i Wanda Stryjecka. 

 Do rodzinnego albumu Szkoły Pod Żaglami trafiły dwa zdjęcia zrobione przez pp. Choińskich 

i Przybyszewskich. Innych po prostu nie mam. 

 
         Fot.: Stanisław Choiński 
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  Fot.:  Wojciech Przybyszewski 

 

Małgorzata Świerz-Przybyszewska ze słoniami w Anuradhapurze na Sri Lance.  

 

Tekst z przewodnika mówi o tym miejscu następująco: 

The Elephant Wall of the great Ruwanweliseya Dagoba in Anuradhapura. The elephants 

carry the dagoba just like in Buddhist cosmology elephants. Ruwanweliseya is a huge 

dagoba, also known as the Great Stupa. 
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Wyspa WELI, atol Ari (Malediwy), 

30 stycznia – 7 lutego 1984 
 

 Na Malediwach uczniowie pierwszej Szkoły Pod Żaglami mieli zaplanowane krótkie wakacje. Wg 

folderów turyści mogą się poruszać po wyspach archipelagu swobodnie, w praktyce – tylko na 

wytyczonych przez rząd i policję trasach.  

 My mieliśmy szczęście podwójne: nie tylko pozwolono nam zająć na dwa tygodnie bezludną wyspę 

Weli, oddaloną od wyspy stołecznej Male o dobre 10 godzin żeglugi, ale i dwaj przydzieleni opiekunowie 

(do końca nie było jasne, jakie instytucje reprezentowali) okazali się miłymi młodymi ludźmi, którzy 

szybko zaprzyjaźnili się z załogą, ucząc jak piec ryby w piasku plaży, jak splatać maty z liści palmowych 

i co najlepiej gotować w tropikalnych warunkach. 

 

 

 
           Fot.: Valerie I. Lintott 
 

 Mieszkaliśmy w namiotach wypożyczonych z wojska. Teraz nie ma już chyba w tym żadnej 

tajemnicy, więc możemy otwarcie podziękować za pomoc panu pułkownikowi Gojło, dowódcy jednostki 

wojskowej z Mrągowa. 
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 Dzień na Malediwach zaczynał się od odprawy. Odprawiał wszystkich Makac, kierownik obozu 

i jednocześnie szef nurkowania swobodnego.  

 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 
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   Fot.: Kazimierz Robak 

 

 

 To samo, co poprzednio, tylko z drugiej strony. Tamto było pierwsze ze względu na biało-czerwoną 

flagę, która powinna powiewać na maszcie. 
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 Później były „zajęcia”.  

 

 
Fot.: Andrzej Makacewicz 
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Fot.: Andrzej Makacewicz 

 

 Na tym zdjęciu wydaje mi się, że rozpoznaję na pierwszym planie Izę Ansorge i jej mamę Elizabeth, 

a w środku Piotrka Malickiego. Ale to tylko domniemania. 
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Fot.: Andrzej Makacewicz 

 

Wujo Wary, czyli Warek Iwanowski. Na zdjęciu niżej prawdopodobnie też. 

 

 
          Fot.: Andrzej Makacewicz 
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Fot. z aparatu Andrzeja Makacewicza 

 

 
Fot. z aparatu Andrzeja Makacewicza 

 

 Na tych dwóch zdjęciach jest – bez żadnej wątpliwości – sam mistrz ceremonii czyli Makac.  
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Fot.: Andrzej Makacewicz 

  

Makac był również podwodnym przewodnikiem płetwonurków z Niemiec, którzy przylecieli na 

Malediwy jako nasi „płatni pasażerowie”. 
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Fot.: Andrzej Makacewicz 

 

 Uczniowie w listach do domu pisali mniej więcej to samo, co po nurkowaniu na wyspie Great 

Hanish. Powtarzały się tam zachwyty nad przejrzystością wody i tym, co w niej się działo. I okrzyki: 

„Myślałem, że to bajka! Że śnię!” 
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 Trudno się dziwić tym zachwytom, bo rzeczywiście – czasem wydawało się, że spoglądamy prosto 

w otwartą skrzynię ze skarbami piratów. 

 

 

 
Fot.: Andrzej Makacewicz 
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I jeszcze kilka obrazków z życia na wyspie, która bez nas byłaby wyspą bezludną. 

 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Na palmę wchodzą (przeszkoleni wcześniej przez tubylców i Geografa) Krzysiek Grubecki i Maciek 

„Maja” Młodowicz. Fotografuje Zbyszek Staszyszyn, jeden z czołowych fotografików polskich (jego 

specjalnością, którą pamiętam najlepiej, były fotografie z wypraw himalajskich), wówczas fotoreporter 

poznańskiego oddziału CAF. Gościł na Pogorii w dniach 24 stycznia – 16 lutego 1984, płynąc z nami 

z Kolombo do Male; mieszkał również w obozie na wyspie Weli.  

 Jeden z Kaczorów tak pisał w swoim pamiętniku: 

 

II 1984, niedziela, Weli  

 Całą noc spałem. Dobrze, że nasz namiot ma podłogę, nic do niego nie włazi – tylko raz 

jakimś cudem wlazł krab i W. znowu narobił krzyku. Znowu była gimnastyka i pływanie. 
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Następnie mecz siatkówki, który niestety przegraliśmy. Potem pływanie. Nie wszedłem od razu do 

wody, usnąłem na piasku. Ugryzł mnie krab, obudziłem się i wskoczyłem szybko do wody. 

Znalazłem tylko dwie porcelanki [muszle ślimaka Cypraea tigris, porcelanka tygrysia – przyp. 

W.P.]. Po posiłku zabrał nas [do morza na nurkowanie – przyp. K.R.] Staszyszyn. Wtedy pełny 

sukces, znalazłem 23 porcelanki. Pobiłem rekord. Miałem w sumie 25, potem znalazłem 3, 

dostałem od Kazia 2 (za 2 rogacze) i miałem 30 porcelanek i zarazem 60 dol. (gdybym je 

sprzedał).  
 

 Bardzo ciekawy zapis! Wynika z niego, że rytualna wymiana kula między argonautami zachodniego 

Pacyfiku, miała swoje warianty tak w czasie jak w przestrzeni.  

 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 
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           Fot.: Valerie I. Lintott 
 

 

 

 
           Fot.: Kazimierz Robak 
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Fot. Kazimierz Robak 

 
Z listów uczniów: 

Pogoria, Male. 

Kochani!!! 

[…] Obudziły mnie pierwsze promienie słońca. Czerwona tarcza szybko stawała się coraz jaśniejsza. 

Wreszcie musiałem odwrócić głowę; zatrzymałem wzrok na Pogorii stojącej kilkaset metrów od brzegu. Na 

dziobie ktoś się krzątał. Hałas, jaki stamtąd dochodził, mówił, że podnoszą kotwicę. Usłyszałem chrzęst 

kroków za sobą – nadchodził Geograf z ukaefką. Kilka słów zamienionych przez radio dotyczyło sytuacji na 

wyspie. Kapitan powiedział, że na pokładzie wreszcie cicho i spokojnie. 

Pogoria odchodziła z powrotem do Male, aby wziąć na pokład niemieckich turystów. Było około 6 rano. 

Do pobudki jeszcze godzina.  

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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Fot. Kazimierz Robak 

 
„Opiekunowie” uczą „naszych”, jak przyrządzić tuńczyka po malediwsku. 

Z lewej: Szymek Masłowski. 
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          Fot: Andrzej Drapella 
 

 Podczas przymusowego postoju w Male (operacja i szpitalna rekonwalescencja Marka Gatza) jedną 

z atrakcji było włóczenie się po porcie rybackim i targu rybnym. Tam można było zobaczyć i dotknąć 

wszystkiego, co pływało pod nami. Na tym zdjęciu Marek Mizera „dotyka” żaglicy (Istiophorus 

albicans).  

 

 

 Lądując na wyspie nie wiedzieliśmy, że największe szczęście dopiero przed nami: pomyślny rezultat 

operacji Marka. Jego choroba skróciła nasz pobyt na Weli do tygodnia, przedłużyła postój w Male o dwa 

tygodnie i przysporzyła wszystkim sporo bezsennych z niepokoju nocy.  
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MALE (Malediwy), 

14 lutego 1984 
 

 

           Fot.: Valerie I. Lintott 
 

 [...] Wieczorem, po produktywnym popołudniu zajętym wypisywaniem laurek na Dzień 

Kobiet, przyjechał zaproszony na jacht, sławny z wypraw „Kon-Tiki” i „Ra” oraz badania 

Wysp Wielkanocnych, Thor Heyerdahl. Na rufie otoczony reflektorami „telewizorów” 

i grupą Kaczorów opowiadał o starych kulturach, których badaniem się zajmował 

i zajmuje. Było ciekawie, kto pomyślałby, że będę miał okazję słuchać i widzieć człowieka, 

którego książka stoi w domu na półce.  

 

 Thor Heyerdahl (1914-2002) to człowiek-legenda. Kilkanaście ekspedycji morskich, kilkanaście 

ekspedycji archeologicznych, kilka książek w wielomilionowych nakładach, kilka nakręconych filmów 

(w tym Oscar w 1951 r. za najlepszy film dokumentalny dla „Kon Tiki”). 

 Wszystko, co Thor Heyerdahl czynił, miało wymiar olbrzymi, toteż nie sądzę, by przesadą było 

stwierdzenie, że jest to jedna z najwybitniejszych postaci XX wieku. Uczeń, którego list cytuję powyżej, 

napisał o Heyerdahlu w sposób prosty, ale trafny: nic ująć, a choć wiele można dodać, wszystkiego i tak 

powiedzieć się nie da.  

 Ta lakoniczność, zwłaszcza po opisach  karier zawodowych dwóch trenerów piłkarskich, może się 

wydać dziwna, ale to tylko pozór i mój subiektywizm. Uważam bowiem, że o ile można nie wiedzieć lub 

nie pamiętać, kim byli wspomniani trenerzy, natomiast nie można nie wiedzieć, kim był Thor Heyerdahl.  

 Uczeń jednak, w ferworze, nie pomyślał o tym, że na jego półce stały książki obu panów, 

przedstawionych na powyższej fotografii.   
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 Mieliśmy wielkie szczęście będąc w Male w tym samym czasie co Heyerdahl. Ekspedycja, 

zorganizowana wspólnie przez Muzeum Kon-Tiki z Oslo i rząd Republiki Malediwów, formalnie trwała 

co prawda dwa lata (1983-1984), ale prace badawcze prowadzone były tylko przez 3 tygodnie w każdym 

roku. Chwała też Kapitanowi, który dowiedział się szczegółów i zaprosił Norwega na pokład. 

 Na Malediwach Heyerdahl szukał kolejnego potwierdzenia swej teorii, wg której przed mn.w. 

pięcioma tysiącami lat na Ziemi nastąpił kataklizm niszczący rozwiniętą cywilizację, za najwyższe 

bóstwo mającą Słońce. Jej przedstawiciele rozproszyli się po całym globie, swą wiedzę pożytkując przy 

budowie następnych cywilizacji. Heyerdahl wierzył, że leżące na równiku wyspy nie mogły ujść uwadze 

czcicieli Słońca, którzy – znając doskonale astronomię – musieli tam pozostawić jakieś ślady swego 

kultu.  

 Swą drugą teorię Thor Heyerdahl wyraził we wpisie do Księgi Pamiątkowej Pogorii: „Ocean łączy 

ludzi, a nie dzieli”. Na Malediwach szukał więc śladów i dowodów na to, że ten archipelag 

mikroskopijnych wysp był ważnym punktem tranzytowym dla przedstawicieli wszystkich cywilizacji, 

żeglujących od 5 tysięcy lat po Oceanie Indyjskim. Szukał – i znalazł, cofając tym samym dzieje 

Malediwów daleko przed rok 1153, od którego wyspiarze, którzy wtedy przeszli na islam, liczyli swą 

oficjalną historię. 

 

 
 

 W 1986 r., ukazała się książka The Maldive Mystery (wyd. George Allen & Unwin Ltd.) – Heyerdahl 

opisuje w niej przebieg i rezultaty ekspedycji. Stamtąd właśnie pochodzi to zdjęcie, na którym autor 

prezentuje odkryte podczas ekspedycji kamienne płaskorzeźby z okresu przedmuzułmańskiego, bardzo 

podobne do wizerunków wydobytych z prehistorycznych ruin portu Lothal w dawnej delcie Indusu (Indie, 

stan Gudżarat).  
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           Fot.: Valerie I. Lintott 
 

 O tym wszystkim, na gorąco, Thor Heyerdahl opowiadał na pokładzie Pogorii. Wykład trwał ponad 

dwie godziny (zapisany jest dokładnie w Szkoła – II. Ludzie), ale dla nas było to jak kilka chwil. W The 

Maldive Mystery nie ma co prawda ani słowa o tej wizycie, ale sądzę, że dla wszystkich uczestników 

Szkoły ta lektura będzie (była?) przeżyciem. I kolejnym przypomnieniem, jak niezwykłą odbyliśmy 

podróż i jak prawdziwe było hasło „śladami starych kultur”.  
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OCEAN INDYJSKI, φ = 00º00’; λ = 058º10’E, 

27 lutego 1984 
 

 Chrzest równikowy na wszystkich statkach wygląda podobnie. Sam obrządek jakby nieco 

spowszedniał, bo dziś podobną ceremonię można zaliczyć na Bałtyku lub na jeziorach mazurskich, 

czegóż bowiem nie zrobi właściciel biura turystycznego dla uatrakcyjnienia wczasów czy obozów. 

Jednak dalej rangę najwyższą ma przekroczenie linii magicznej dla czcicieli Słońca. Ja np. przejście 

chrztu równikowego (w 1981) i morskie imię Barbarossa mam wpisane do książeczki żeglarskiej, co 

Kapitan (ten sam!) z pełną powagą podpisał. 

 

 W noc poprzedzającą przecięcie równika przychodzą diabły, by wyłapać i oznaczyć neofitów. 

 

 
           Fot.: Kazimierz Robak 
 

 Na zdjęciu: Cezar czyli Przemek Predygier trzyma listę kandydatów, chroniąc ją przed... Czy ja 

pamiętam, co to było? Wygląda na błoto, ale skąd błoto pośrodku oceanu? Więc pewnie pomyje z kuchni. 

W każdym razie Walerię, która odwraca się do obiektywu, stać jeszcze na półuśmiech, więc pewnie nie 

było to nic strasznego. 
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           Fot.: Valerie I. Lintott 
 

 Jeden z braci Malickich pastwi się nad Bolem. Chrzest – chrztem, ale pewnie jakieś dwóje z chemii 

czy matematyki wcześniej się zdarzyły... 
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 Rano pojawia się Tryton, zapowiadający przybycie królewskiej pary: Neptuna i Amfitryty. Szykując 

się do tej roli Stach Choiński spędził sporo czasu nad spleceniem swego diademu, sieci i bicza. 

 

  
          Fot.: Valerie I. Lintott 
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 Moje rekwizyty nie były tak wyrafinowane. Peruka z kawałków rozplecionej liny, tekturowa korona 

z hasłem „Tu się łamie osobowość”, odblaskowa farba rozpylona na biustonoszu Walerii, stare 

prześcieradło, wiaderko z mieszanką towotu i żwiru dla przygładzania rozczochranych fryzur, puszki 

farby do makijażu – i Amfitryta mogła usiąść na tronie wystawiając kolano do pocałowania. 

 

 Kilka dni po wklejeniu do tego albumu fotografii równikowych i po napisaniu powyższego akapitu, 

dostałem list od Szymka Masłowskiego, który teraz mieszka z żoną i córką w Australii.  

 

 Któregoś wieczora próbowałem nakłonić Natalię, żeby wreszcie poszła się umyć. 

Powiedziałem w końcu, że jeżeli nie zrobi tego sama, to ja ją umyję, ale „po piracku”. 

I tak, jak łatwo przewidzieć, padło pytanie: jak wygląda mycie „po piracku”? 

Opowiedziałem jej więc, jak to kiedyś mnie myto „po piracku”, wplatając szczegóły 

z chrztu równikowego (beczka z olejem z maszyny, piasek we włosach, itd.). Beata, która 

słuchała tego jednym uchem, zapytała: „Czy Kazik maczał w tym palce?”. Zgodnie 

z prawdą potwierdziłem. 

 

 Natalia po wysłuchaniu opowieści nadzwyczaj sprawnie sama się umyła i ubrała 

w pidżamę. Opowieść musiała zrobić na niej wrażenie, bo kiedy do domu wróciła 

Bogusia (przyjechała do Australii uczyć się angielskiego i mieszka z nami), pobiegła do 

niej natychmiast i bardzo podekscytowana zaczęła opowiadać o moim „pirackim” 

myciu. Gdy doszła do beczki z olejem, bardzo przejęta dodała: „I Kazia palce tam 

były!” 

 

Palce ściskam, 

Szymek 

 

 I niech ktoś powie, że nie istnieje telepatia.  
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           Fot.: Christian Ansorge 
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 Zanim jednak kandydaci mogli dostąpić do całowania kolana, czyli ostatniego punktu równikowego 

pasowania, musieli przejść przez wszystkie szczeble egzaminu, jakie wymyślili im koledzy. 
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           Fot.: Valerie I. Lintott 
 

 

 Łaskotany właśnie Bolo ma jednak jedną pociechę: za chwilę on sam stanie się diabłem i weźmie 

w obroty następnych.  

 Tych, którzy przekroczyli równik we wcześniejszych rejsach, było tylko kilku: poza Kapitanem, nasza 

czwórka z rejsu antarktycznego, maszyniści Marek i Warek, i kucharz Arni.  

 Ustaliliśmy więc, że reszta nieochrzczonych będzie neofitami i diabłami jednocześnie. Ba – w pewnym 

momencie nawet Neptun musiał zejść z tronu i dać się ochrzcić. Cały dowcip polegał na tym, by załapać się 

na egzamin jak najwcześniej i raczej się odegrać niż paść ofiarą całej zgrai. Dyrektor szkoły, który był 

Neptunem, niestety przegapił moment i gdy zstąpił z wyżyn nadbudówki, miał już przeciwko sobie całą 

ochrzczoną załogę.  

 Na pocieszenie – darujemy sobie dokumentację fotograficzną tego przypadku, a opowieść o tym, jak to 

Warek strumieniem wody z hydrantu zdjął majtki podwieszonemu na linie Dyrektorowi, włożymy między 

bajki. 
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 Zmagania z powyższego zdjęcia skończyły się następną torturą, którą była lewatywa z wody 

morskiej. Uważni obserwatorzy spostrzegą wszystkie akcesoria potrzebne do tego zabiegu.  

 

 
          Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Żeby nie było niespodzianek, zapytałem na wszelki wypadek Wojtka, czy nie ma nic przeciwko 

temu, bym opublikował to właśnie zdjęcie. Wojtek się zdziwił: „A dlaczego? – odpisał. – Majtki 

mam przecież czyste.”  
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Waleria prowadzona do kąpieli przez Geografa; z prawej: Julek Gojło. 
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 Po chrzcie równikowym odbył się bal. Pomysłowość w doborze strojów dalej dopisywała. Waleria 

np. pomalowała Szymka-Kangura z przodu i z tyłu 

 

 
Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 

 

 
Fot.: Valerie I. Lintott

 Tak przebrali się: Izabelka Ansorge (lat 15), Stach Choiński, Mirek Lasota i Michał Malicki. 

 

 
           Fot.: Wolfgang Ansorge 
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 Ja nie przebierałem się w ogóle, jeśli nie liczyć używanego na co dzień kombinezonu z napisem 

„Stevedore” i opaski nad okiem. Geograf za to wykorzystał strój kupiony w Egipcie (wtedy mówił, że to 

prezent dla jednego z siostrzeńców...). 

 

   Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stach Choiński z Karolem Krzystolikiem 
 

 

 

 
   Fot.: Wolfgang Ansorge 



Warek, przebrany za jednego z „wsiech matrosow Czornomorskogo fłota”, odtańczył kozaka 

z prysiudami. Było na co popatrzeć, niestety – lepszego zdjęcia nie mam, a szkoda. 

 

 
Kadr z filmu Marka Stryjeckiego 
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Fot. z arch. Valerie Lintott 

 

Nie powiem kto to, żeby mnie krajali. Sami zgadnijcie! 
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 W czasie wolnym od ciężkiej pracy na balach i zabawach, po przyjemnościach typu sprawdzanie 

klasówek, Polonista pomagał Bosmanowi. Na przykład przy reperacji i zakładaniu nowych wyblinek. 

 

 
Fot.: Valerie I. Lintott 
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VICTORIA, MAHÉ (Szeszele), 

2 marca 1984 

 

  
Fot. Kazimierz Robak 

 
Na środku tej zatoki stoi Pogoria. Proszę mi wierzyć na słowo, bo trzeba naprawdę wysokiej 

rozdzielczości i dużego zbliżenia, by ją można było zobaczyć. 
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         Fot. Kazimierz Robak 

Stach Choiński… 

 

 
         Fot. Stanisław Choiński 

…i ja. Selfies się wtedy robiło przy pomocy kolegów. Albo samowyzwalaczem. 
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Z pamiętników uczniów: 

5 III, poniedziałek, Seychelles – Victoria. 

Około 10 podnieśliśmy kotwicę w górę.  

Płyniemy dalej.  

Opuszczamy piękne Seszele.  

Żegnajcie, zielone wyspy o „polskim zapachu trawy”. 

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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ALDABRA (Seszele), 

11 marca 1984 
 

 Wszyscy słyszeli o Galapagos. Tymczasem Aldabra – największy atol świata (200 km kw.), leżący 

na Oceanie Indyjskim – jest dla nauki bodajże czy nie ważniejsza od archipelagu ekwadorskiego, mimo 

że Karol Darwin przybył tu dopiero po wizycie na Galapagos. 

 Na Aldabrze żyje kilkanaście endemicznych gatunków zwierząt i rośnie kilkadziesiąt unikalnych 

gatunków roślin. Zaś żółwie Geochelone gigantea są na pewno większe od swoich kuzynów Geochelone 

elephantopus z Galapagos. I jest ich (a przynajmniej było) ponad 100 tysięcy... 

 

 

 
         Fot.: z archiwum braci Malickich 
 

 Od wewnątrz brzegi czterech wysp tworzących atol wyglądają mniej więcej tak właśnie. Wąski i kręty 

tor wodny między rafami koralowymi prowadzący do środka atolu i silne (do 6 węzłów) prądy pływowe nie 

zachęcały nikogo, zwłaszcza, że 400 km na południe jest bezpieczne wybrzeże Madagaskaru, a 700 km na 

zachód wybrzeże afrykańskie. Dzięki temu Aldabrze udało się wybronić najpierw od kolonizatorów, 

a później od turystycznej szarańczy i pozostać atolem bezludnym, jeśli nie liczyć pracowników stacji 

naukowej. W końcu XIX wieku atol chciała skolonizować grupa emigrantów z Norwegii płynąca 

żaglowcem Debora, ale na szczęście jej odyseja skończyła się w Durbanie. 

 Ostatnio jednak doszły mnie słuchy, że rząd Seszeli chce otworzyć Aldabrę dla ruchu turystycznego. 

Oczywiście wg oficjalnych zapewnień liczba odwiedzających ma być ściśle limitowana, ale nie mam 

złudzeń, że gdy w grę wchodzi kasa, żadne limity i żadna mowa-trawa o ochronie środowiska nie są 

w stanie powstrzymać pazerności żadnego rządu. 

 Na mapce ściągniętej z Internetu widać wyraźnie, do czego zmierza nowa „limitowana” polityka. 

Czym się zaś skończy, można dokładnie prześledzić na przykładzie Galapagos. 
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       http://www.geocities.com/aldabra.geo/Norway.html 

 

 My byliśmy tam w dobrym momencie. Sami.  

 Najpierw było spotkanie z naukowcami ze stacji. Później Wojtek miał lekcję biologii: 

 

 
           Fot: Andrzej Drapella 
 Następnie „młodzież została puszczona na żywioł”, co w sposób jasny pokazało, jak będzie się 

układać współistnienie turystów z habitatem naturalnym.  
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          Fot.: z archiwum braci Malickich 
 

 Żeby nie było wątpliwości: obaj bracia siedzą (jadą?) na takim oto żółwiu: 

 

 
         Fot.: http://www.sey.net/isl_natparks.htm 
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DURBAN, 

23-24 marca 1984 
 

 
          Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 Z Durbanu nie mam zbyt wielu zdjęć – wszystkiego trzy. Na pierwszym Stach Choiński fotografuje 

występ zuluskiego zespołu w wiosce-skansenie. 

 

 Dwa następne dotarły do mnie pocztą wiele miesięcy po rejsie. Dostałem je od Kazimierza Wolffa-

Zdzienickiego. Jego życiorys – który nie jest przecież wyjątkowy, jeśli chodzi o polskich emigrantów 

rozsianych po świecie – mógłby służyć za kanwę filmu. Jako chłopiec uciekał z rodziną przed Niemcami do 

zajętego przez bolszewików Lwowa, skąd – z dramatycznymi konsekwencjami – przedzierał się przez 

„zieloną granicę” do Warszawy, później przeżył pobyt w Auschwitz. Po wojnie był w Polsce dziennikarze 

sportowym, a jako emigrant dotarł aż do RPA.  

 Nasz krótki postój w Durbanie nie pozwolił na opowiedzenie wszystkiego. Przez kilka lat 

wymienialiśmy listy, później – jak to często bywa – kontakt się urwał.  

 

24 III 1984 Durban, Ocean  

 Obudziłem się na wachtę o 16.00. Nic nie robiliśmy, staliśmy i przyglądaliśmy się 

gromadzącemu tłumowi na kei. Ci ludzie przyszli nas pożegnać. O 18.00 rzuciliśmy cumy. 

Parada burtowa. Gorące pożegnania z Polonią i angielskimi przyjaciółmi.  

 Takiego tłumu dawno nie widziałem. Ludzi było więcej aniżeli w Gdyni, gdy nas żegnano. Za 

główki odprowadzają nas małe jachty. Wchodzimy na reje. Parada rejowa. Rozmarlowujemy 

rejowe. Schodzimy z rei i parada burtowa. Wychodzimy za główki. Na falochronach pełno ludzi – 
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machają, krzyczą. Stawiamy sztaksle. Zwrot. Pożegnanie jachtów. Czułem się tak, jak wtedy, gdy 

7 września wypływaliśmy z Gdyni. Port zresztą jest podobny. Płyniemy dalej... 

 

 
          Fot.: Kazimierz Wolff-Zdzienicki 

 

 

Fragment wypracowania „Dwieście dni rejsu za nami”: 

 

 [...] W pamięci pozostało mi kilka bardzo atrakcyjnych portów: kolorowa, wesoła Barcelona, 

wspaniały Rzym, Bombaj i Durban, gdzie byliśmy najmilej przyjmowani. Gdy nas żegnano 

w Durbanie i na kei rozległy się słowa: „Sto lat, sto lat, niech żyją...”, cały tłum płakał. Do 

końca życia nie zapomnę Renaty, córki polskiego emigranta, która nie znała w ogóle polskiego, 

lecz gdy usłyszała te słowa, płakała jak małe dziecko. Ja sam czułem w sobie niezwykłe 

wzruszenie, gdy słyszałem „Sto lat” śpiewane zarówno przez Polaków, jak i miejscowych 

mieszkańców; myślałem, że się rozpłaczę. Z trudem opanowałem ogromne wzruszenie, 

zacisnąłem pięści i popatrzyłem na szalejący ocean. [...] 
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          Fot.: Kazimierz Wolff-Zdzienicki 
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KAPSZTAD, 

30 marca – 3 kwietnia 1984 
 

 

 
   Fot.: Andrzej Drapella 
 

  Pogoria na tle Góry Stołowej, u podnóża której leży Kapsztad – perła miast Republiki Południowej 

Afryki. A na zdjęciu następnym to, co myśmy właśnie wtedy widzieli z rufy. 
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           Fot.: Kazimierz Robak 

 
Na jachcie płynącym za Pogorią znajdował się ówczesny burmistrz Kapsztadu – Sol Kreiner. Gdy 

jednostki się zrównały, wykrzyczał przez złożone dłonie, że jego babka była Polką. 
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 Wśród atrakcji, które przygotowali nasi gospodarze z Kapsztadu, była wycieczka do słynnych winnic 

w Stellenbosch. Nie byłem, ale słyszałem, że najmniej udała się degustacja wina: dyrektor szkoły nakazał 

uczniom całkowitą abstynencję. Gdyby trochę lepiej znał historię, zwłaszcza efekty ustawy prohibicyjnej 

w Stanach Zjednoczonych, może byłby nieco mniej ortodoksyjny... 

 

 
   Fot. ze zbiorów Valerie I. Lintott 

 

 Na zdjęciu: (stoją od lewej): Michał Malicki, Paweł Majtyka, Sergiusz Nawrocki, Valerie Lintott, 

Marek Mizera i Maciej Mierzwiński. W dolnym rzędzie (od lewej): Filip Wójcik, Ryszard Rożek, 

przedstawicielka miejscowej Polonii z dzieckiem, ksiądz Walenty Tanajew i Piotr Malicki. 

 

 [...] W niedzielę rano, prawie świtem, pierwszym naszym gościem był ksiądz Walenty Tanajew. Ma lat 

70 i jest kapelanem portowym. Urodził się w Chinach w rosyjskiej rodzinie. W Charbinie ukończył polskie 

gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza, a swoje życie spędził jako misjonarz w Ameryce Południowej. Od 

5 lat jest w Cape Town na swym nowym stanowisku. Jest skromną postacią o wspaniałej osobowości.  

 Przywiózł otrąbki i zjadł z nami śniadanie. Wygłosił referat o wyższości otrąbków nad kaszą 

i makaronem oraz nakazał ich konsumpcję. Na początek zaopatrzył statek w 6 worków tego zalecanego 

przez siebie pokarmu. Na porannym apelu Kapitan udzielił mu głosu. Tu ksiądz Walenty, ciętym językiem, 

wytknął wszystkie wady południowoafrykańskiej społeczności. Widać było, jak ciężko jest słowiańskiej 

naturze żyć w kraju o anglosaskiej mentalności.  

 Ksiądz ma służbowy biało-czerwony mikrobus, z którego często korzystaliśmy. Swój wóz prowadzi 

ostro. Gdy spytałem go o mandaty, odpowiedział z uśmiechem: „Nu, ludzie tu są pobożni – to ja 

policjantów rozgrzeszam za grzechy ludzkie – a oni mnie z drogowych”. [...]  

Drapella, Andrzej. „Listy z ‘Pogorii’: Ostatni etap.” Wybrzeże, nr 26/86, 24 czerwca 1984.  
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KAPSZTAD, 21 lat później 

Marzec 2005 
 

 
   Fot. Juliusz Gojło 

 

 
        Fot. Juliusz Gojło 
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   Fot. ze zbiorów Juliusza Gojło 

 

 Julek złożył kwiaty na grobie księdza Walentego w swoim i naszym imieniu w 21. rocznicę postoju 

Pogorii w Kapsztadzie. Razem z tymi zdjęciami przesłał mi kopię stempla „Gospel to Seamen”, którym 

ks. Tanajew pieczętował egzemplarze Biblii rozdawane w jego morskim probostwie. 
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KAPSZTAD, 

4 kwietnia 1984 
 

 
   Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Podczas przyjęcia pożegnalnego w Royal Cape Yacht Club przy jednym ze stolików 

z zacięciem perorował śniady brodacz.  

 – No to nad czym się zastanawiasz, Mieciu? – zapytał go Intendent. – Płyń z nami i koniec.  

 – Czekaj, czekaj – brodacz zadumał się. – Czy wiesz, że ja już sto lat nie był w Polsce? Ale 

wy jutro odpłyniecie o dwunastej?  

 – Teoretycznie tak. A ty byś wolał o której?  

 – Czekaj, czekaj. Już wiem: o trzeciej!  

 – Żartujesz, czy mówisz poważnie?  

 – Co ty! Poważnie!  

 

 Mieczysława Borysławskiego, architekta z USA, Intendent wpisał na listę załogi następnego dnia (4 

kwietnia 1984) o wpół do trzeciej. Na Bałtyku Mietek skwitował swój pobyt na Pogorii wpisem do księgi 

pamiątkowej: „Był to mój pierwszy polski dom od 25 lat”. Kapitan Baranowski zaś, w jednym 

z wywiadów, nazwał wciągnięcie Mietka do załogi „największą niespodzianką rejsu”. 

 Dziś światowej sławy architekt prof. Mieczysław Borysławski rozbija kolejne banki nagród w swoim 

fachu (ciekawi niech wstukają jego nazwisko w internetowej wyszukiwarce, a sami zobaczą). Gratulacje!  
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Atlantyk 
w drodze na Wyspę Św. Heleny, 

14 kwietnia 1984 
 
Po drodze na Wyspę Św. Heleny spotkaliśmy amerykański jacht Emma Goldman.  

To kolejna dziura w moich zapiskach, bo nie mam na jej temat nic – inni też nie mają, ale słaba to 

pociecha. Z jakichś powodów podaliśmy na nią z Pogorii hol i podciągalismy przez paręnaście godzin w 

stronę Jamestown. Ponieważ trzeba się było liczyć z tym, że w razie zmiany pogody hol trzeba będzie 

zdjąć, kto wie, czy nawet nie przeciąć, dlatego na Emmie płynął Geograf, by to – w razie potrzeby  – 

wyegzekwować. 

 

 
Fot. Kazimierz Robak 
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Fot. z arch. Valerie Lintott 
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WYSPA ŚW. HELENY, 

15-16 kwietnia 1984 
 

 Po przegranej bitwie pod Lipskiem (16-19 października 1813) i zajęciu Paryża przez wojska rosyjskie, 

Napoleon abdykował (6 kwietnia 1814) i podpisał (11 kwietnia) bezwarunkową kapitulację wobec państw 

koalicji. Zwycięzcy zsyłają go na Elbę (przybywa tam 4 maja 1814). 

 Ucieka z wyspy, z portu Portoferraio, 26 lutego 1815, na pokładzie dwumasztowca Inconstant, który 

dociera do francuskiego portu Golfe-Juan 1 marca.  

 Od przybycia Napoleona do Paryża, 20 marca 1815, liczy się okres zwany „100 dni Napoleona” lub 

„Lot Orła”. Trwał on do 22 czerwca 1815, czyli do powtórnej abdykacji cesarza, tym razem po przegranej 

bitwie pod Waterloo, stoczonej 18 czerwca 1815 z połączonymi siłami Wlk. Brytanii i Prus. 

 3 lipca 1815 Napoleon przyjechał do Rochefort chcąc przedostać się do Ameryki, jednak sforsowanie 

blokady, którą zamknęły port okręty Royal Navy, było niewykonalne.  

 8 lipca 1815 powrócił do Paryża Ludwik XVIII.  

 15 lipca 1815 Napoleon poddał się kapitanowi fregaty HMS Bellerophon Frederickowi Maitlandowi 

i jako więzień brytyjski dowieziony został do Plymouth.  

 31 lipca 1815 delegacja rządu angielskiego oznajmiła Napoleonowi, że będzie deportowany na Wyspę 

Św. Heleny.  

 7 sierpnia 1815 więźnia przeniesiono na HMS Northumberland – podróż do miejsca zesłania trwała do 

15 października 1815.
2
  

 

                                                 
2 Wiem, że cały ten tekst o Napoleonie jest identyczny jak w Wikipedii („Sto dni Napoleona”), bo to ja go dopisałem i tam 

umieściłem. 
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Fot. Kazimierz Robak 

 
To ujęcie Jamestown jest pocztówkowe, ale żeby je zrobić, po drodze do Domu Napoleona, trzeba było 

iść dość forsownym marszem pod górę – a skwar był dokuczliwy. Nic dziwnego, że przy opatrznościowej 

cysternie z wodą natychmiast ustawiła sie kolejka. Czy woda była z tych „pitnych”? Nie pamiętam, ale 

wtedy – kto by się tym przejmował! 
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Fot. Kazimierz Robak 

 
 

 Wycieczka do domu Longwood House, w którym mieszkał Napoleon, była jednym z obowiązkowych 

punktów programu. Podobnie jak zdjęcie na jego tle. 
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Fot. Kazimierz Robak 
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Fot. Kazimierz Robak 

 

Pierwsza grupa już pozuje. 

 Od lewej w pierwszym rzędzie: Marek Tokarski, Paweł Majtyka, Filip Wójcik, Andrzej Drapella, 

Mariusz Wilk, Maciek Mierzwiński, Ernst płynący z nami na Św. Helenę z Kapsztadu, Krzysztof 

Grubecki. 

Za nimi: Jacek Czajewski, Marek Mizera i Przemek Predygier. 

Stoją: Darek Rudziński, Michał Malicki i Zbyszek Fabisiak. 

Zaraz przyjdą następni. 
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           Fot.: Kazimierz Robak 
 

 Ten sam dom, zwany „starym domem” w Longwood (dla odróżnienia od „domu nowego”, w którym 

Napoleon nigdy nie mieszkał), w 1863 roku, a więc 42 lata po śmierci cesarza, wyglądał tak: 

 
   http://www.bweaver.nom.sh/fowler/fowler.htm 
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 Napoleon zmarł w Longwood House 5 maja 1821.  

 Tak wyglądało w 1984 roku miejsce, w którym pochowano go po raz pierwszy.  

 
           Fot.: Kazimierz Robak 
Tak zaś wyglądało w 1863, 121 lat wcześniej: 

 

 
    http://www.bweaver.nom.sh/fowler/fowler.htm  
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Fot. z arch. Valerie Lintott 

 

Oparty o ogrodzenie Marek Górniak.  

Z lewej: Darek Turkowicz i Maciek Młodowicz. 
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 W 1840 zwłoki cesarza Francuzów ekshumowano i na pokładzie francuskiej fregaty La Belle Poule 

przewieziono do Francji.  

 

 

  

 Tam zostały złożone w kościele Les Invalides w Paryżu. 

 

 
 

 Mieszkańcy wyspy zżymali się jednak, gdy pytaliśmy ich o Napoleona.  

 – Wszyscy nic tylko „Napoleon” i „Napoleon” – mówili. – A przecież ta wyspa, to nie Napoleon, 

a my, którzy mamy swoje życie, swoje problemy i swoje radości. Dlaczego nie interesujecie się nami? 
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 Uczniowie Szkoły Pod Żaglami, jak na dobrze wychowanych młodzieńców przystało, starali się jak 

mogli, by zadowolić gościnnych gospodarzy. I – prawdę mówiąc – trudno im się dziwić. 

 

 
           Fot.: Kazimierz Robak 
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 W tym czasie Waleria kontemplowała zabytki historyczne zamorskich posiadłości Brytyjskiej Korony. 

 

 
         Fot. z archiwum Valerie I. Lintott 
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ATLANTYK, 
między Jamestown a równikiem 

22 kwietnia 1984 

Niedziela Wielkanocna 
 

 

  
Fot. z arch. Valerie Lintott 
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ATLANTYK, φ = 00º00’; λ = 017º30’W, 

24 kwietnia 1984 
 

 

 Pogoria przecinała równik po raz drugi na Atlantyku. Ponieważ w RPA zaokrętowało kilkoro 

pasażerów, więc wytrawne Kaczory Morskie wzięły się do roboty. Kadra tym razem ograniczała się do 

czuwania nad bezpieczeństwem i godnością osobistą gości. 

 

 

 
           Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Od lewej: Michał Malicki, Szymon Masłowski (przytwierdza rogi) i Przemysław Predygier. 
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           Fot.: Kazimierz Robak 

 

Szymek Masłowski. 
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 Bohaterem tego zdjęcia (i dwóch następnych) jest Mietek Borysławski. Kaczorskie diabły 

ochrzciły go przepisowo, a Mietek – po wszystkim – był w siódmym niebie. 

 

 

 
           Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Tu: Mietka goli Marek Mizera. 
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           Fot.: Kazimierz Robak 
 

 Ta tortura nazywała się „górskie powietrze”. Kąpiel w borowinie następowała później. Była 

obrzydliwa, zgoda, ale nie było w niej – wbrew pogłoskom – benzyny, fekaliów ani ścieków z zęzy. 
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           Fot.: Kazimierz Robak 
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           Fot.: Kazimierz Robak 
 

 Grzegorz Krawczyk, Maciej Młodowicz i Waleria, której strata biustonosza wcale nie martwi. 
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ATLANTYK, 

16 kwietnia – 20 maja 1984 
 

 W literaturze filmowej ten etap rejsu został nazwany „długi przelot”. Autor filmu (będzie po 

nazwisku: Janusz Cieliszak) starał się za wszelką cenę wykazać, że 35 dni nieprzerwanej żeglugi czyni 

spustoszenia w psychice i jest źródłem aberracji załogi, zwłaszcza młodocianej.  

 Ja się z tym nie zgadzam, ale z fotek, które zebrałem z tego odcinka, każdy może wysnuć własne 

wnioski. 

 

 

 
          Fot: Andrzej Drapella 

 

 Na zdjęciu (od lewej): Paweł Majtyka, Zbyszek Fabisiak (oparty o kompas), Karol Krzystolik, Robak, 

nad nim Rysio Rożek, Filip Wójcik (na ławce), Mietek Borysławski, Wojtek Przybyszewski (plan 

pierwszy), nad nim Maciek Mierzwiński.  
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          Fot.: Valerie I. Lintott 
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           Fot.: Kazimierz Robak 
 

 Ze zdjęć, które zrobiłem w czasie rejsu, to właśnie lubię najbardziej. 
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No dobrze, przyznam się: to zdjęcie nie zostało zrobione na Atlantyku, a na Morzu 

Śródziemnym, 5 listopada 1983, niedługo przed wejściem do Neapolu.  

Na drugim ujęciu wkracza codzienność: bieliznę trzeba przewiesić, suchą zdjąć, złożyć, 

zmagazynować.  

 

  
Fot. Kazimierz Robak 

 

Przy pracy: Bosman Stach i Marek Górniak. 
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   Fot.: Sergiusz Nawrocki 

 

 Zmorą Bosmana Stacha były rzeczy rozwłóczane przez Kaczorów po pokładzie. Bosman był jednak nie 

tyle miększego serca co Polonista, który bezpańskie rzeczy po prostu wyrzucał za burtę, ile bardziej 

pragmatyczny. Co jakiś czas Stach organizował licytację, podczas której można było nabyć np. „męskie 

kalesony, nowe tylko trochę używane” za odpowiednią ilość godzin prac bosmańskich. Trzeba przyznać, że 

metoda była dobra: aukcja urozmaicała czas, handel szedł aż miło, a do pilnych robót Bosman miał zawsze 

na podorędziu po kilku dłużników. Liczby porozrzucanych po jachcie rzeczy nie było jednak w stanie 

zmniejszyć nic. 

 Za Stachem, na nadbudówce w czarnej koszulce siedzi Janek Muszyński – operator natchniony.  

Po lewej stronie, na pierwszym planie siedzi Warek, a wyżej: Mirek Lasota i Filip Wójcik.  
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           Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 Stach Choiński widziany z dziobu przez siatkę pod bukszprytem. W tej chwili nie szykuje się jednak 

do żadnej wyprawy, a nadzoruje malujących burty Kaczorów. 
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  Fot.: Andrzej Drapella 

 

 Taką pozycję Polonista przybierał często. Miejsce na szafkach w nadbudówce dziobowej, zwanej 

„klasą”, miało tę zaletę, że gdy kiwało można się było zaprzeć o ścianę i sufit (w suficie jest złożona 

tablica). Na ławach i na stołach i tak był już ścisk, poza tym z wysoka łatwiej było dostrzec ściągających.  

 W ręku trzymam poprawione klasówki – chyba są to wypracowania z polskiego. 
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Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Sądząc po uroczystym ubiorze Kargula Młodszego, zdaje on w tej chwili jakiś zaległy temat 

(tematy?) z historii.  

 Tym, którzy nigdy nie byli na Pogorii, zwracam uwagę nie na przerażenie ucznia, a na warunki 

bytowe w kabinie kadry.  

 Kargul, jako (mimo wszystko) gość, siedzi na jedynym taborecie – nie dlatego jedynym, żeby nie 

było więcej, ale tylko jeden mieścił się w kabinie. Lewe kolano Kargula tkwi pod stolikiem, (którego tu 

nie widać). Ja siedzę na koi Stacha, który akurat (spójrz dokładnie!) śpi, a moją koją jest ta górna.  

 Waleria, która robi to zdjęcie, stoi na wysokości dwóch pozostałych koi – Wojtek Przybyszewski 

zajmował dolną, Makac (a od Male ktoś z pasażerów) górną – mając po prawej stronie szafki, bo stolik 

w kabinie też był tylko jeden. Geograf nazwał to kiedyś „dziewięć miesięcy w kuszetce”  

i – zaprawdę – miał rację. Tyle tylko, że nam to nie przeszkadzało ani trochę. 
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Tutaj: ta sama „kuszetka” z nieco innego kąta: 

 

  
Fot. Kazimierz Robak 

 

Nic nie nakłamałem: miejsca w niej za wiele nie było. 
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   Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Marek Mizera (z tłuczkiem) i Darek Rudziński w czasie wachty kambuzowej.  

 Słoiki z przyprawami, które widać nad kotłem do gotowania wody, nie stoją, a wiszą: ich pokrywki są 

na stałe przykręcone śrubami do dna półki. Trzeba było bardzo uważać wkręcając słoiki po użyciu. 

Czasem, gdy mocno kiwało, było to sporą sztuką.  
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   Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Maciek Młodowicz miesza makaron na kolację. Na takiej patelni można było spokojnie przygotować 

jedzenie dla pół setki głodomorów. Inna rzecz, że u Arniego nigdy na jednym daniu się nie kończyło. 
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   Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Wachta kambuzowa po służbie, kiedy nareszcie mogła sama coś zjeść. Tu jedzą (od lewej): Darek 

Turkowicz i Sergiusz Nawrocki. 

 Zaletą posiłków wachty kambuzowej było to, że po jedzeniu można było posiedzieć, pogadać i na 

dłuższy moment zapomnieć o pośpiechu. 
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           Fot.: Christian Ansorge 

 

Maciek Młodowicz i Wojtek Szymański. 
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   Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Wojtek Szymański i  Marek Górniak (za sterem). Krzywa nadbudówka – to przechył, horyzont jest 

spoziomowany. 
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           Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Zbyszek Fabisiak i Mariusz Wilk zaglądają przez bulaj do „klasy” w czasie jakiejś imprezy. Za ten 

„portret zbiorowy we wnętrzu” – brawo dla Walerii! 
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           Fot.: Valerie I. Lintott 

 

Maciek Mierzwiński. 
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           Fot.: Karol Krzystolik 
 

 Karol podpisał to zdjęcie na odwrocie: „Z czego ten Bosman zalicza? Z polskiego? Z historii? 

Z rosyjskiego?” 

 W rzeczywistości ustalaliśmy wtedy ze Stachem plan robót pokładowych i to nie Bosman był 

w sytuacji zdającego.  
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  Fot.: Szymon Masłowski 

 

 Żurawik, jak wszystkie metalowe części na pokładzie, najpierw trzeba ostukać ze starej farby 

i nagromadzonej pod nią rdzy. Dopiero później można czyścić papierem ściernym i malować. 
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          Fot.: Valerie I. Lintott 
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     Fot.: Valerie I. Lintott 

 

 Nie wiem kto to, ale wiem w czym: w azbestowym kombinezonie używanym w razie (odpukać!) 

pożaru, gdy trzeba dotrzeć do niebezpiecznych miejsc. 

 Ćwiczebny alarm przeciwpożarowy jest jednym z podstawowych wymogów regulaminu jachtowego 

i robi się go co miesiąc. 
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           Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 To zdjęcie Wolfgang pstryknął na nasze zamówienie. Chodziło bowiem o to, by pokazać, że „Układ 

Warszawski” dorwał się wreszcie do pieniędzy i za chwilę pryśnie w siną dal z całą jachtową kasą. Jednak 

pokazując to ujęcie ludziom spoza pokładu, najczęściej musieliśmy wyjaśniać, że kolorowe kartki, które 

Wojtek trzyma jak talię kart, to autentyczne pieniądze. O ile dobrze pamiętam, wartość widocznych tu 

banknotów nie przekraczała stu dolarów. 
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          Fot.: Kazimierz Robak 
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    Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Valerie I. Lintott. Czyli po prostu Waleria. 

 Pięć lat później, w 1989 roku, Pogoria – mając na pokładzie Amerykanów, Rosjan, Estończyka 

i Polaków z Międzynarodowej Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego – zawinęła do Londynu. 

Odwiedziła nas, rzecz jasna, Waleria i bardzo była wzruszona paradą załogi i ceremonialnym powitaniem 

przez Kapitana. Nie obeszło się bez krótkiej wycieczki morskiej, podczas której Waleria została honorowo 

wcielona do jednej z wacht manewrującej żaglami. 

 Po kilku minutach podeszła do mnie i cicho zapytała po polsku: „Możesz tłumaczyć? Bo nie bardzo 

rozumiem.” Spojrzałem na nią zdumiony, gdyż w tym rejsie językiem wykładowym i manewrowym na 

Pogorii był angielski. Dopiero po chwili dotarło do mnie, że Waleria chce, bym jej tłumaczył komendy na 

polski, bo właśnie taką ich wersję zna i pamięta z naszego rejsu.  
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Wycinek prasowy pochodzi z brytyjskiego dziennika Evening Argus, a datowany jest 13 

kwietnia… 1983, czyli 5 miesięcy przed naszym wypłynięciem z Gdyni.  

Tak właśnie pracowała Waleria. Dzięki takim artykulikom, które pojawiały sie to tu, to tam, 

przybywali nam ludzie, którzy chcieli Pogorią przepłynąć „z punktu A do punktu B” – za cenne 

pieniądze, których w kasie nigdy nie było za dużo, a czasami nie było w ogóle. 

 
Fot. z arch. Valerie Lintott 

 

 

Za to Waleria, w rzadkich chwilach bezczynności, mogła sobie strzelić fotkę na Seszelach.  
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Fot. z arch. Valerie Lintott 

 

Ja twierdziłem, że po to, by znajomych w Anglii trafił szlag z zazdrości, ale Waleria dawała 

stanowczy odpór posądzeniom o pobudki tak niskie. 
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           Fot.: Andrzej Drapella 

 

 Wojtek Przybyszewski – intendent, ochmistrz, kasjer, poczmistrz, sekretarz. I nauczyciel biologii, na 

którą właśnie przygotowuje preparaty.  

 Taki właśnie mikroskop (Studar 2,  wyprodukowany w Warszawskich Zakładach Optycznych) 

z osprzętem dodatkowym sprezentowaliśmy szpitalowi w Male w podziękowaniu za opiekę nad Markiem 

Gatzem. 
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           Fot.: Wolfgang Ansorge 

 

 Strzyże Wojtka Piotrek Malicki. Co prawda osoba fotografa jest niezbitym dowodem, że działo się to 

na Oceanie Indyjskim, a nie na Atlantyku, ale trudno – niech już zostanie, jak jest i pójdzie na konto 

„długiego przelotu”. Zresztą wtedy Piotrek też strzygł wszystkich chętnych. 



 

 177 

 Serię dziewięciu zdjęć, które będą niżej, najpierw chciałem zatytułować „Stach”, później „Bosman”, 

a wreszcie „Żagle”. Po namyśle stwierdziłem, że nie trzeba żadnego tytułu, bo wszystkie zdjęcia mówią 

same za siebie. A dotyczą kwintesencji żeglarstwa. 

 

 

 
           Fot.: Kazimierz Robak 
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   Fot.: Tadeusz Olszewski 
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   Fot.: Valerie I. Lintott 
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   Fot.: Valerie I. Lintott 
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   Fot.: Valerie I. Lintott 
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   Fot.: Kazimierz Robak 
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   Fot.: Valerie I. Lintott 
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         Fot.: Kazimierz Robak 
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   Fot.: Andrzej Drapella 
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 Drugim napędem Pogorii był silnik, przy którym czuwali mechanicy.  

 

 
           Fot.: Valerie I. Lintott 
 

 6 marca 1984 „Maszyna” obchodziła swoje święto: 2000 godzin pracy silnika głównego w Szkole 

Pod Żaglami. Dodajmy: pracy bezawaryjnej.  

 Brenda, płynąca z Malediwów do Durbanu, siedzi między Markiem Stryjeckim i Warkiem 

Iwanowskim. 
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   Fot.: Andrzej Drapella 

 

Kapitan i Warek, w koszulce z Malediwów.  

Zdjęcie zrobione prawdopodobnie na Seszelach, na przełomie lutego i marca 1984. 
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HORTA, (Faial, Azory), 

20-21 maja 1984 
 

 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 

 

 W Horcie wzdłuż kei ciągnie się mur, na którym załogi cumujących jachtów zostawiają malowane 

wizytówki swoich rejsów. Naszą wymalował Julek Gojło (na samej górze trzeci od lewej). Stojący 

z prawej strony dwaj faceci w czerwono-czarnych ubraniach to nie przebierańcy, tylko Geograf i Stach, 

którzy przed chwilą, w piankach nurkowych sprawdzali stan części podwodnej kadłuba Pogorii.  
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           Fot.: Karol Krzystolik 

 

 Po wyjściu z Horty.  

 Za rufą – Ilha do Pico czyli wyspa Pico i stożek wulkanu (2351 m n.p.m.) o tej samej nazwie. 

 Z satelity NASA wygląda to tak:  

 

 
http://www.websmithinc.com/mrosa/May_2001/NASA_Pico2a.jpg 
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 A obrazki folderowe z wyspy Faial, z miasteczkiem Horta na pierwszym planie (myśmy to tak 

właśnie widzieli), są takie: 

 

 
 Fot.: Jean-Manuel Ferreira (http://www.worldisround.com/articles/3493/photo18.html) 

 

 

 
          http://www.azores.dk/Efaial.htm 
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Penzance, 

31 maja 1984, czwartek 
 
Brudnopisy Polonisty: 
31 V, dzień 268. 

[w Penzance na Pogorię] przyszła policja Jej Królewskiej Mości. Zakazała czarterów, bo Pogoria nie 

ma prawa pracy i zarobkowania w Zjednoczonym Królestwie. Burmistrz prosił, ludzie prosili, gazety 

interweniowały, że wstyd i biurokracja – nic nie pomogło. Ledwie pozwolili wypłynąć z tą grupą, 

która już była na pokładzie, a i to – oficjalnie – za darmo. 

Więc w kasie widać dno. 

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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Wszystkie zdjęcia: fot. Kazimierz Robak 

 
Goście, którzy już byli na pokładzie, nie dali się wyprosić urzędnikom. Poszeptali chwilę z Kapitanem, na 

oczach oficjeli odebrali wszystkie pieniądze, które wcześniej wpłacili i poinformowali, że polska załoga 

jest tak gościnna, iż przewiezie wszystkich gratis, by nie zmarnować im dnia do końca. 

I tak się stało. Atmosfera na pokładzie panowała rodzinna, bo wszyscy psioczyli równo na bezduszne prze-

pisy i komitywa nawiązała się znakomita. Geograf pokazywał, jak się wiąże węzeł flagowy i podnosi ban-

derę, chętni poszli na reje. Doszło do tego, że Kapitanowi nie przeszkadzało nawet to, że goście, z którymi 

konwersował, leżeli na nadbudówce nawigacyjnej i machali nogami! Myśmy, co prawda, przecierali oczy 

ze zdumienia, ale w tym dniu duch luzu i swobody powiewał nad Pogorią. 

Po wycieczce nasi goście zostawili sowite napiwki, przekraczające znacznie ceny pierwotne. Niestety, nie 

zmieniło to faktu, że była to wycieczka pierwsza i ostatnia – a miało ich być co najmniej kilka. I że wpływy 

z nich bardzo były kasie okrętowej potrzebne. 

Jakość zdjęć jest fatalna, bo negatyw gdzieś zamókł, ale nic z tym nie robię, bo się dobrze komponuje 

z hasłem „prawda czasu – prawda ekranu”.   
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Atlantyk, φ = 50°25’N; λ = 001°02’W, 
przy wejściu do kanału La Manche 

2 czerwca 1984 
 

 
Fot. z arch. Valerie Lintott 

 
Zapis w Dzienniku Jachtowym: 

2 czerwca 1984, godz. 09:25 LT 

φ = 50°25’N; λ = 001°02’W; Ocean Atlantycki 

spotkanie z H.M.Y. Britannia, z brytyjską rodziną królewską na pokładzie; 

wymiana pozdrowień drogą radiową, salut banderą. 
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Bałtyk, 
coraz bliżej Gdyni 

7-8 czerwca 1984 
 
Warek co prawda dzielnie walczył z nałogiem, ale czasem przegrywał. 

 

  
Fot. z arch. Valerie Lintott 
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W kambuzie tymczasem operowała „Legia Cudzoziemska”. 

 

  
Fot. z arch. Valerie Lintott 

 

Od lewej: Małgosia Buchowiecka z Kapsztadu, Waleria i Mietek Borysławski.  

Takie inkursje na kambuz kuk Arni przyjmował gościnnie i pomagał, jak mógł. Ale tym razem rzecz nie 

w kulinariach, a w dyplomacji. Małgosia bowiem nie stała się przyczyną interwencji PRL-owskiego 

MSZ-etu tylko przez przypadek.  

 

10 VI 1984, Gdynia 

Powitanie przebiegało bez zacięć. Wopiści i celnicy przypłynęli motorówką na redę, by dokonać odpra-

wy jeszcze na morzu. W ten sposób Pogoria mogła być dostępna dla gości zaraz po obłożeniu cum, 

a załoga mogła natychmiast zejść na keję. […] 

Pod prawym salingiem grotmasztu trzepotały banderki czternastu państw, do których należały 33 od-

wiedzone w czasie rejsu porty. 

Na lewej burcie, pod salingiem bezanmasztu, powiewały flagi państw, których obywatele znajdowali 

się na pokładzie. Też były wszystkie, ale ich rozmiary nie zachowywały już żadnych proporcji, bo 

innych flag po prostu nie było.  

Maleńka bandera australijska na cześć Szymka-Kangura, średniej wielkości Union Jack dla Walerii 

i gwiaździsty sztandar Stanów Zjednoczonych dla Mietka ginęły w cieniu olbrzymiej, dumnie łopoczą-

cej na wietrze, trzykolorowej chorągwi, większej nawet od polskiej bandery na rufowym flagsztoku. 

Tak właśnie wpływała do gdyńskiego portu obywatelka RPA, Małgosia Buchowiecka, pierwszy raz 

odwiedzająca Europę i Stary Kraj. 
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PRL nie utrzymywała z RPA stosunków dyplomatycznych, a wizyty prywatne w RPA były przez ówczes-

ne władze niemile widziane. Pogoria otrzymała od MSZ wręcz zakaz wchodzenia do jakiegokolwiek 

południowoafrykańskiego portu. Wizyty w Durbanie i Kapsztadzie zapisane były (i tłumaczone przez 

Kapitana) jako wejścia z konieczności, z powodu braku wody, żywności i paliwa, w celu uzupełnienia 

zapasów, dokonania koniecznych napraw i w ogóle wyłącznie dla bezpieczeństwa dalszej żeglugi. 

Z ideologicznego punktu widzenia powieszenie flagi RPA w ogóle, zwłaszcza takiej wielkości, było 

manewrem fatalnym, ale krzepiliśmy się myślą – słuszną, jak czas pokazał – że nikt z witających się 

nie zorientuje.  

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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Końcowa łamigłówka 
 

 
Rys. Juliusz Gojło (arch. Valerie Lintott) 
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GDYNIA, 

9 czerwca 1984 
 

 

 
   Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Pogoria stoi na kotwicy na redzie gdyńskiego portu, czekając na odprawę paszportową i celną. Statek 

białej floty Ewa, który opływa nas dookoła, został wynajęty przez niecierpliwych rodziców. Tak myśmy 

widzieli ich. I słyszeli, bo to z Ewy dochodziły rodzicielskie okrzyki, że pozamienialiśmy im dzieci. 
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           Fot.: Wiesław Majtyka 
 

 A tak oni widzieli nas. 
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GDYNIA, 

10 czerwca 1984 

 

 
         Fot.: Kazimierz Robak 

 
Port:  GDYNIA      10 czerwca 1984, godz. 11.00 LT  

– Pogoria wpływa w główki basenu jachtowego im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Gdyni 
– po zacumowaniu orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej gra hymn narodowy 

 

  Napisy na transparentach: „Robert – witamy w domu”, „Welcome Kangur & Co.”, „Maćku, nie płacz 

nie wypada – czas do domu, trudna rada”, „Kaczorów witają Kęty”, „Witamy Szkołę Pod Żaglami – wiwat 

Pogoria i Kaczory”, „Serdecznie witamy Kadrę Pogorii z Kaczorami”, „Wiwat Kaczor Maja z Bielska 

Białej”, „Witaj bracie piracie”, „Witamy cię, Rysiek”. 
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 Z lewego noku fokrei zwisała kukła z napisem „Kaczor”. W momencie podania cum, kukła spadła do 

wody i odpłynęła (a przynajmniej powinna odpłynąć) w siną dal.  

 

 
           Fot.: Karol Krzystolik 

 

 

 Miało to symbolizować... tak na dobrą sprawę nie bardzo wiem co: zerwanie z „Kaczorstwem”?, przejście 

do dorosłego etapu życia?  

 Wymyślił ten happening Andrzej Drapella, ale ja jakoś nigdy nie mogłem się przekonać co do jego 

ideologicznej ważkości, zwłaszcza że słowo „Kaczor” – w odniesieniu do naszych uczniów –nie jest dla 

mnie określeniem pejoratywnym. Zresztą, w natłoku wydarzeń i wrażeń powitania cała akcja przeszła 

prawie niezauważona, a odnotowuję je tylko dlatego, że kukła przetrwała w kopercie z fotografiami od 

Karola.  
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         Fot.: Kazimierz Robak 

 
Port:  GDYNIA      10 czerwca 1984, godz. 11:10 LT  

– kpt. Krzysztof Baranowski składa meldunek Andrzejowi Ornatowi (przewodniczący Komitetu ds. Młodzieży przy 
URM) o pomyślnym zakończeniu rejsu i związanych z nim zadań. 
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         Fot.: Kazimierz Robak 

 

 Dziennikarzy nie przyjechało wielu, ale ci, którzy się pojawili, byli bardzo aktywni.  

 Przepytywani przez panią redaktor (od prawej): Karol Krzystolik, Przemysław Predygier, Sergiusz 

Nawrocki, Dariusz Rudziński. Profil za lewą dłonią dziennikarki należy do Marka Gatza. 
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   Fot.: Paweł Majtyka 

 

 Powitanie Meysztowiczów – juniora i seniora. Mama w środku. 
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Na pokładzie trwały powitania i pożegnania, a tymczasem Waleria… 

 

  
Fot. z arch. Valerie Lintott 

 

Co robi – wiadomo: ceruje pokrowiec pontonu. Czemu akurat w tym momencie? Tego nie udało 

mi się ustalić „ni wtenczas, ni potem”.  

Mina Walerii świadczy, że pracowała ochotniczo i z radością – i to jest bezcenne. 
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         Fot.: Andrzej Makacewicz 

 

 – I co ci Stary powiedział na podziękowanie?  

 – „Namęczyliśmy się z tobą, Kaziu.”  

 – Tylko?  

 – Tylko.  

 – A co ty na to?  

 – „Nawzajem”.  

Robak, Kazimierz. Szkoła. 
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BIELSKO-BIAŁA, 

8 czerwca 1985  
 

 Spotkanie w Bielsku Białej odbyło się w dniach 7-9 czerwca 1985 z inicjatywy miejscowego 

Kuratorium Oświaty i Wychowania. Przybyło 29 uczniów i 5 członków kadry.  

 Podczas spotkania podzielono wśród uczestników 27-metrowy wimpel o barwach 

narodowych, którego każdy milimetr symbolizował jedną milę morską, jaką przebyła podczas 

rejsu Pogoria. Żeglarze spotkali się z uczniami szkół w Bielsku-Białej i Oświęcimiu, 

a gospodarze zaprosili ich na wycieczkę tzw. pętlą beskidzką.  

Robak, Kazimierz. Szkoła. 

 

 Zdjęcie z tego spotkania mam tylko jedno: 

 

 
           Fot.: Krzysztof Grubecki 
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GDYNIA, 

lipiec 1985 
 

 
         Fot.: Piotr Podobiński 

 

 Na „strażackie zdjęcie” Papug, pstryknięte tuż przed wypłynięciem z Gdyni, wkręcili się uczestnicy 

rejsu męskiego: Marek Górniak, Przemek Predygier, Wojtek Szymański i Robert Zieliński.  

 Arni (drugi z prawej na pierwszym planie) nie musiał się wkręcać – płynął do Kanady jako etatowy 

kuk. 
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NOWY JORK, 

4 lipca 2000 
 

 W dniu narodowego święta Stanów Zjednoczonych Pogoria brała udział w paradzie żaglowców na 

wodach oblewających Manhattan. Robiąc zdjęcie nie wiedziałem, że za kilkanaście miesięcy będzie ono 

miało zupełnie inną wartość dokumentalną. 

 

 
          Fot.: Kazimierz Robak 
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 Byłem wówczas w załodze jachtu Inessa.  

 Kotwiczyliśmy niedaleko lotniskowca USS John F. Kennedy – z jego pokładu przemawiał prezydent 

Bill Clinton, mający za plecami paradujące żaglowce i Statuę Wolności. 

 

 

 
 

 
 

        Fotografie z internetowego serwisu prasowego 

 

 

 

 

 Wspominam wszakże ów mini-rejs Inessą z powodów zupełnie innych, ściśle z tematyką tego 

albumu związanych. 
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Fot.: Grażyna Walczak 

 

 Oto bowiem brałem w nim udział razem z Geografem na zaproszenie kapitana i właściciela jednostki – 

Krzysztofa Grubeckiego. W kontekście Szkoły Pod Żaglami można by je zatytułować „Trzecia wachta po 

latach”. 
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 Poprzedniego dnia Inessa cumowała do burty Pogorii w porcie Greenpoint: 

 

 

 
         Fot.: Kazimierz Robak 
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 Sądzę jednak, że największą wartość dokumentalną i symboliczną ma zdjęcie następne: 

 

 

 
Fot.: Grażyna Walczak 

 

 I to wcale nie dlatego, że pokazuje, co były „Układ Warszawski” (a przynajmniej jego 2/5) robi 

akurat w NATO. Myślę jednak, że widok Geografa i Robaka szorujących pokład jachtu kapitana 

Grubeckiego (na zdjęciu – przy sterze) ukoi niejedno żeglarskie serce przekonaniem, że sprawiedliwość – 

choć nierychliwa – jednak czasami istnieje. 

 

 

 

 



 

 215 

WARSZAWA, 

4-5 października 2003 

 
 W albumie rodzinnym nie może zabraknąć śladu wydarzenia tak niezwykłego, jak spotkanie po 

20 latach. Za co jeszcze raz dziękuję organizatorom: Zosi Lelakowskiej-Jaroszek, Michałowi 

Malickiemu i Stachowi Choińskiemu oraz gospodarzowi – Markowi Stryjeckiemu. 

 Pod tymi zdjęciami nie będzie podpisów ani objaśnień – przecież rozpoznajemy się znakomicie.  

 

 

 
           Fot.: Krzysztof Grubecki 
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         Fot.: z aparatu Krzysztofa Grubeckiego 
 

 

 
           Fot.: Krzysztof Grubecki  
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            Fot.: Filip Wójcik 
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BIELSKO-BIAŁA, 

12 lutego 2004, www.shackleton.beskidy.pl  
 

 
          Fot.: Aldona Kozłowska 
----– Original Message ----–  

From: Makac 

To: Robak  
Sent: February 19, 2004 

Subject: Pogorią na Antarktydę '81 

 

 Hej, Robaku! 

 No i cośmy się z Geo nachlipali i „no-a-pamiętasz-ali” to nasze.  

 Maja, co to w Bielsku klub Shackletona założył, tak namawiał, żeby mu prelekcję pt. Pogoria zrobić, żeśmy się z Geo zebrali 

i pojechali (Geo dowiedział się, że ma jakąś prelekcję, dzień wcześniej, z www – no, bo ja go wrobiłem, ale mu nawet nie 

napomknąłem!).  

 Wchodzę o 19.45 a tu, Panie, jakbyś do kina przez ekran wlazł! Tłum w rzędach równiutko, plus łby z sal innych ślepią, 

więc ja: „Dzień dobry, przepraszam, do widzenia!” i zuruck zu bunker, żeby się naradzić.  

 Na szczęście moja, znaczy się Aldonka, całą drogę nam książkę Waćpana czytała, a my tylko: „Tak było? Niemożliwe!”, no 

bo i pamięć nie ta, i wzrok nie sokoli (o innych nie wspominając), a slajdy to już kurzem pokryte. Nie dość na tem: uradziliśmy 

w samochodzie, że gdyby nam ze wzruszenia mowę albo i rozum odjęło, to Alduś sytuację ratować będzie, cytując publice co 

trafniejsze akapity.  

 No i tak też się stało. Kobita mi w ten wieczór robaczym głosem przemówiła: o Micky bez ogona, o banderze, co to się 

ruskim kłaniać nie chciała, o Cabo de Hornos, o fiordzie Escurra, o J. R. Kelly, o spółce krawieckiej na wysokościach (ot – zabył, 

durak!), no i o Cuxhaven (akurat 12 lutego 2004, czyli po 24 latach, śmy po 23:00 kończyli).  

 Tak więc duchem byłeś z nami, a my twojej kolejki nie opuszczali, tak że łeb miał Cię prawo jeszcze w zeszłą sobotę 

naiwaniać. 

 A bielski Gal Anonim to Aldka jeszcze z pół godziny ganiał, coby wpis za Robaka zrobiła.  

 I przypuszczałbyś to w grudniu 80-tego? 
  

Wspólnik krawiecki 

Am 

http://www.shackleton.beskidy.pl/
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AUTORZY 
 

 
         Fot.: Andrzej Drapella 

 

16 kwietnia 1984 na tle Wyspy Św. Heleny, nad którą znowu zbiera się na burzę. 
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           Fot.: Valerie I. Lintott 

11 marca 1984 na wyspie Picard atolu Aldabra. 

 

 
           Fot.: Krzysztof Grubecki 

4 października 2003, Warszawa. 
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POWRÓT DO POCZĄTKU 
 

 Album rozpoczęła fotografia Pogorii, zakończyć wypada więc tym samym.  

 

 
Fot.: Kazimierz Robak  

 

 To zdjęcie miało zdobić okładkę Szkoły. Zebrało jednak sporo głosów krytycznych. Była wśród nich 

opinia, że wyglądamy, „jakbyśmy wracali z bitwy pod Cuszimą” (gdzie, nawiasem mówiąc, żaglowców nie 

było), zaś projektująca okładkę Monika – która sama to zdjęcie wybrała – zaproponowała, że odnowi 

Pogorię za pomocą narzędzi oferowanych przez program Adobe Photoshop. Oczywiście o retuszu nie 

mogło być mowy, bo po kilku tysiącach mil żeglugi burty tak właśnie wyglądają i dlatego czyści się je 

i maluje w portach.  

 Ale skoro już o okładkach mowa... 
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 Ostatnie z prezentowanych zdjęć powstało w połowie lat 80-tych, w trakcie projektowania okładki do 

papierowego wydania Szkoły.  

 Długo zastanawiałem się nad tytułem. Wśród kilkunastu możliwości był również „Pucel Pogoria”, 

kontrowersyjny z powodu użycia mało znanego zapożyczenia. „Model do składania” był już zajęty przez 

Cortazara, podobnie było z „Układanką”, którą użył w tytule piosenki Wojciech Młynarski*). Ta wersja 

tytułu odpadła więc w przedbiegach. Została jednak myśl, że przynajmniej fotografia takiej właśnie 

wpółrozrzuconej układanki powinna być na okładce.  

 Szperając po sklepach papierniczych znaleźliśmy układankę krajowej produkcji ze adresem producenta, 

gdzieś pod Warszawą. Bardzo miły pan zgodził się bez żadnych problemów nakleić na karton dwa 

przyniesione zdjęcia Pogorii (Operacja Żagiel 1982, po wyjściu z Southampton), a po wyschnięciu rozciąć 

je profesjonalną puclową krajarką. W tym miejscu kajamy się wobec naszego dobroczyńcy, że jego 

nazwisko i adres firmy przepadły wraz z częścią dokumentacji w wydawnictwie przygotowującym Szkołę 

do druku – nie zmniejsza to jednak w niczym naszej wobec niego wdzięczności. 

 Tak powstały unikalne dwa egzemplarze układanki „Pucel Pogoria”. Oba natychmiast wymknęły się 

z Wojtka i moich rąk: o jeden przymówiły się z uśmiechem panie z wydawnictwa, drugi po prostu 

zniknął. Zdążyliśmy je na szczęście sfotografować, a wydawnictwo zaakceptowało mój pomysł i projekt 

okładki wyglądał tak (slajd, jak to wówczas bywało, umieszczono na nim w wersji negatywowej): 

 

 

 
 

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – - 
*)  

Pucel to jest układanka.  

Taka według wzoru na obrazku. 
   

Setki małych kawalątek,  

do wyboru, do koloru,  

Z cierpliwością w świątek-piątek 

Się układa według wzoru.  

Z nazwą bywa rozmaicie.  

Wuj-anglista, chociaż wazel- 

iniarz, śmieje się z nas skrycie: 

„Ha, ha!” i nazywa to-to „puzzle”. 
 

[Wojciech Młynarski. „Układanka – pucel”; 1981]
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 Najważniejszy element okładki (i w ogóle wszystkiego, co wówczas miało być drukowane oficjalnie) 

był schowany po drugiej stronie:  

 

 
 

 To pieczątka cenzury z: numerem sprawy, wysokością nakładu, formatem, formą rozpowszechniania 

(„druk”), datą i podpisem. Stempel jest czerwony, bo przystawił go urząd administracji państwowej.  

„Szkoła” miała być wydana drukiem w 1986 r. w nakładzie 20 tys. egzemplarzy. Niestety – książka 

została zdjęta z maszyn drukarskich z przyczyn ode mnie niezależnych, choć dobrze mi znanych. To jest 

jednak temat na osobną opowieść. 

 

* 

 

 Fotografia, która zamyka ten album, na projektowanej niegdyś okładce miała być symbolem 

nietypowości całego przedsięwzięcia („Stary, to nie jest normalna szkoła!”) – skomplikowanego, 

wieloelementowego i w sumie nie do końca poskładanego. Myślę, że trochę była. 

 

 
     Producent układanki i fotograf – nieznani (przeprosiny i podziękowania) 
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SPIS  TREŚCI 
 

 

Karta redakcyjna 

WSTĘP 

STS POGORIA 

KAPITAN 

GDYNIA-OKSYWIE, 2-5 czerwca 1983 – eliminacje 

WIERZCHLĄD, lipiec 1983 

GDYNIA, 4-7 września 1983 

GREAT YARMOUTH, 20 września 1983 

GIBRALTAR, 14 października 1983 

MORZE ŚRÓDZIEMNE, φ = 38º55’N; λ = 002º12’E, 18 października 1983 

BARCELONA, 22 października 1983 

MORZE ŚRÓDZIEMNE, październik – listopad 1983 

FIUMICINO, 31 października 1983 

FIUMICINO, 1 listopada 1983 

WATYKAN, 3 listopada 1983 

FIUMICINO, 3 listopada 1983 

MORZE ŚRÓDZIEMNE, 4 listopada 1983 

MORZE ŚRÓDZIEMNE, Cieśnina Mesyńska, 6 listopada 1983 

PIREUS, 16 listopada 1983 

PIREUS, 17 listopada 1983 

PIREUS, 17 listopada 1983 

PIREUS, 19 listopada 1983 

KANGUR I GOŚCIE 

ALEKSANDRIA, 2 grudnia 1983 

ALEKSANDRIA, 2 grudnia 1983 

GIZA, 3 grudnia 1983 

MORZE CZERWONE, φ = 13º42’N; λ = 042º42’E, 20 grudnia 1983 

GREAT HANISH ISLAND (Wyspa Wielkiego Węża), 20-21 grudnia 1983 

MORZE CZERWONE, 24 grudnia 1983 

OCEAN INDYJSKI, φ = 11º09,7’N; λ = 068º24’E, 4 stycznia 1984 
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OCEAN INDYJSKI, 7 stycznia 1984 

BOMBAJ, 9-15 stycznia 1984 

WYSPA WELI, atol Ari (Malediwy), 30 stycznia – 7 lutego 1984 

MALE (Malediwy), 14 lutego 1984 

OCEAN INDYJSKI, φ = 00º00’; λ = 058º10’E, 27 lutego 1984 

VICTORIA, MAHÉ (Seszele), 2 marca 1984 

ALDABRA (Seszele), 11 marca 1984 

DURBAN, 23-24 marca 1984 

KAPSZTAD, 30 marca – 3 kwietnia 1984 

KAPSZTAD, 21 lat później, marzec 2005 

KAPSZTAD, 4 kwietnia 1984 

ATLANTYK, 14 kwietnia 1984 

WYSPA ŚW. HELENY, 15-16 kwietnia 1984 

ATLANTYK, Niedziela Wielkanocna, 22 kwietnia 1984 

ATLANTYK, φ = 00º00’; λ = 017º30’W, 24 kwietnia 1984 

ATLANTYK, 16 kwietnia – 20 maja 1984 

HORTA, (Faial, Azory), 20-21 maja 1984 

PENZANCE, 31 maja 1984 

ATLANTYK, φ = 50°25’N; λ = 001°02’W, 2 czerwca 1984 

BAŁTYK, 7-8 czerwca 1984 

GDYNIA, 9 czerwca 1984 

GDYNIA, 10 czerwca 1984 

BIELSKO-BIAŁA, 8 czerwca 1985 

GDYNIA, lipiec 1985 

NOWY JORK, 4 lipca 2000 

WARSZAWA, 4-5 października 2003 

BIELSKO-BIAŁA, 12 lutego 2004, www.shackleton.beskidy.pl 

AUTORZY Szkoły – opowieści o pierwszej Szkole Pod Żaglami 

POWRÓT DO POCZĄTKU 

Podziękowania 

Przypisy 

Autor 
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PODZIĘKOWANIA 
 

Za zamianę papierowych fotografii na komputerowe pliki: 

 

Karolowi Choińskiemu, 

rówieśnikowi pierwszej Szkoły Pod Żaglami, 

który wykonał tę mrówczą pracę z wielką 

cierpliwością i dokładnością 

(i wciąż mówi do mnie „Wujku”) 

 

oraz 

 

Stanisławowi Choińskiemu, 

mojemu przyjacielowi, kumowi, wspólnikowi, 

współtowarzyszowi rejsu do Antarktyki i pierwszej SzPŻ, 

bosmanowi Pogorii 

i właścicielowi firmy KODAK EXPRESS 

(Warszawa, Krakowskie Przedmieście 7), 

który udostępnił do tego celu profesjonalny sprzęt. 

 

Za pomoc przy przygotowaniu pierwszej wersji elektronicznej, którą okazali: 

Szymon Masłowski (absolwent pierwszej SzPŻ i mój Pierwszy Drużba) 

i Jacek Klatt. 

 

 

Za profesjonalizm i rzeczowość  

(oraz za niewyczerpane pokłady cierpliwości) 

pani Joannie Ćwiklak, właścicielce firmy eLitera s.c., 

która zamieniła Album Rodzinny w książkę elektroniczną. 
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Periplus.pl 
 

 
  

Stronę  http://periplus.pl/ redaguje: Kazimierz Robak 

Periplus to locja starożytnych. 

Pomagał nawigować po drogach i bezdrożach szlaków wodnych, ale informował też o tym, 
co na lądzie. 

Periplus.pl pomoże Wam nawigować przez drogi i bezdroża niekoniecznie wodne, czasem 
„pustynne i obce”, ale zawsze – mam nadzieję – ciekawe. 

  
 
 
. 

www.ZeglujmyRazem.com 

 
Strona żeglarska i nie tylko prowadzona przez 
Krzysztofa Grubeckiego i Kazimierza Robaka 

Na niej (m.in.): 

• Relacje z rejsów normalnych, dziwnych i nietypowych 

• Rozmowy z ciekawymi ludźmi 

• Kto jest kim? 

• Opowieści o książkach, filmach i obrazach 

• Obrazy i grafiki niekoniecznie znane, ale zawsze interesujące. 

http://periplus.pl/

