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6 OD REDAKTORA

Załoga „Daru Pomorza” w Japonii. Nikko 5 III 1935. Zdjęcie ze zbiorów Józefiny Wojcieszek — córki
kpt.ż.w. Andrzeja J. M. Zopotha

Kochański wspólnie prowadzili pamiętnik „Biała Fregata”, z którego kilka fragmen-
tów opublikowali m.in. w promocyjnym wydawnictwie Państwowej Szkoły Morskiej
w Gdyni w 1937 r. W podobny sposób ukazały się zapiski i reportaże Bolesława Dzi-
kowskiego. Poprzez dziesięciolecia wspomnienia uczestników tego okołoziemskiego
rejsu pojawiały się na łamach prasy. Dziennikarze utrwalali kolejne fragmenty opo-
wieści o wielkim żeglowaniu. Legendę „Białej Fregaty” tworzyły następne pokole-
nia absolwentów i kadra gdyńskiej uczelni morskiej. Znajduje to odbicie w dorobku
bibliograficznym, który niestety dokumentuje tylko częściowo rozpoznane piśmien-
nictwo odnoszące się do „Daru Pomorza”2. Nawet do takiego dorobku nie może się
odwołać „Dar Młodzieży”, chociaż nobilitował do pracy na morzu liczniejsze rzesze
słuchaczy uczelni morskich w Gdyni i w Szczecinie od roku 1982 po dzień dzisiejszy.

Autor, chociaż zamierzał prowadzić własny dziennik podróży, to w nawale obo-
wiązków i z racji nadzorowania wachtowych zapisów w dzienniku okrętowym od
tego zamiaru odstąpił. Dorywczo sporządzał notatki z ważniejszych wydarzeń, a bo-
gatą kanwę, która posłużyła do tworzenia fabuły książki stanowiły notatki i kore-
spondencja kierowana do redakcji czasopism oraz listy z podróży pisane do żony
Ireny i matki. Materiał reportażowy i pamiętnikarski zgromadzony przez Tadeusza
W. Meissnera został uporządkowany i opracowany do druku przy współudziale brata
Autora kpt. pil. Janusza Meissnera3.

2 Zob. Z. Ratajczak, „Darem Pomorza” dookoła świata 1934/1935 w piśmiennictwie polskim, Gdynia
1981; A. Dąbrowska, „Lwów” i „Dar Pomorza”. Materiały do bibliografii statków szkolnych Polskiej Mary-
narki Handlowej, Warszawa 2002; M. Babnis, K. Grzędzińska, „Dar Pomorza” w piśmiennictwie polskim,
„Libri Gedanenses”, t. 22 za 2004, Gdańsk 2005, s.74–122.

3 Zob. Zapowiedzi wydawnicze, w: „Czasopismo Geograficzne”. Kwartalnik Zrzeszenia Polskich Na-
uczycieli Geografii Towarzystwa Geograficznego we Lwowie i Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu,
1936, t. 14, s. 308–309.
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W pasacie na Pacyfiku.

północ, warunki meteorologiczne
zmieniają się raptownie i pogoda się
„poprawia”.

Poprawa pogody z punktu wi-
dzenia żeglarskiego wygląda nieraz
zupełnie inaczej, niż mógłby to so-
bie wyobrażać turysta na luksuso-
wym parowcu. Teraz mam właśnie
na myśli podobną sytuację. Niebo
pokrywa się chmurami, temperatura
spada o parę stopni, robi się przy-
jemnie chłodno, zrywa się wiatr. Po
kilku godzinach morze jest lekko
wzburzone, statek, idąc pod wszyst-
kimi żaglami z wyjątkiem bombra-
mów, kładzie się silnie na lewą
burtę.

Przez następne dni słońce poka-
zuje się bardzo rzadko, tylko dwa
lub trzy razy dziennie na kilka se-
kund, akurat dosyć, aby mógł je
chwycić w lusterku sekstansu cza-
tujący nań I oficer. Z tych dwóch

krótkich uśmiechów słońca powstaje dokładna pozycja statku na mapie Pacyfiku,
leżącej w kabinie nawigacyjnej. Poza tym deszcz leje niemal bez przerwy, tak, że
natychmiast przesiąka przez ceratowe ubrania, których nie ma gdzie i kiedy wysu-
szyć. Kilka razy na godzinę nadlatują szkwały, które przyjmujemy z rufy. Wówczas
statek robi do 14 węzłów. Pogoda wcale nie pasatowa, ale za to co dzień prze-
bywamy ponad 220 mil. Gdzieś przed nami nieco na południe utworzył się niż
i posuwa się równolegle do naszego kursu. Czasem oddala się od nas, czasem go
doganiamy.

Później wiatr odchodzi do tępego baksztagu i zaczynamy silnie kołysać się na
burty: 20–25◦ czasem 30◦, w dzień i w nocy bez zmiany. Wiatr nie jest bardzo silny:
w sam raz dla żaglowca; ale fala jest duża.

Nasz wielki fok pasatowy jest w opłakanym stanie. Ma kilkanaście dziur, tyleż
rozerwanych szwów i pęknięć. Prócz tego 3 bryty, na długości 14 metrów każdy, od
rei aż do dolnego lika, wyglądają jak pajęczyny.

Fokżagla w ogóle nie możemy sprzątnąć: przy braniu na giejtawy rozleciałby się
na strzępy. A pracuje dość równomiernie, albo wytrzyma do Honolulu, albo również
rozleci się „na babie lato”.

12 stycznia niż skręca na północ i zawraca potem prawdopodobnie na NE. Nie
mamy zamiaru go ścigać, bo kursy nasze są teraz rozbieżne. Niestety, szybkość nasza
spada do 144 mil na dobę. Co prawda w Honolulu spodziewają się nas dopiero
piętnastego, my zaś będziemy tam już w niedzielę, ale lepiej byłoby przyjść do portu
nad ranem, niż po południu.
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O godzinie 13 dostrzegamy szczyty
gór na wyspie Maui. Są to prawdopodob-
nie kratery Haleakola (2713 m), Pekaea
(3055 m) i Kolekole (3050 m). Do Hono-
lulu zostaje 150 mil.

W 10 godzin później odkrywamy świa-
tło latarni morskiej Kuhui Point na pół-
wyspie Makanalua. Jesteśmy w cieśninie
Kaiwi, między wyspami Molokai i Oahu.
Wiatr tymczasem słabnie coraz bardziej.

Nazajutrz w południe dzieli nas jesz-
cze kilka mil od trawersu Przylądka Dia-
mentowego, wschodniego krańca zatoki
Waikiki, na zachodzie której leży Hono-
lulu.

Potem następuje długie oczekiwanie
na pilota, potem zwijanie żagli, później
znów długie oczekiwanie na lekarza por-
towego. Wreszcie formalności sanitarne
zostają załatwione. Powoli i ostrożnie
wchodzimy do portu, do którego prowa-
dzi wąski kanał wśród mielizn i raf kora-
lowych.

Komendant „Daru Pomorza”, kpt.ż.w. Konstanty
Maciejewicz, w dniu przybycia do Honolulu.

Mamy się przycumować przy pirsie nr 7. Już z daleka widzimy na nim mnóstwo
osób. Okazuje się, że w Honolulu powstał specjalny komitet przyjęcia „Daru Po-
morza”. Gdybyśmy się nie spóźnili o 2 godziny, powitałaby nas wspaniała orkiestra
hawajska. Zresztą, pomimo braku tej ostatniej, powitanie jest i tak bardzo miłe
i serdeczne.

Będąc zajęty cumowaniem, nie byłem obecny przy wejściu komitetu przyjęcia
na pokład naszego statku. Wkrótce jednak otrzymałem rozkaz zarządzenia zbiórki
całej załogi natychmiast po skończeniu cumowania. Oficerowie, uczniowie, bosmani
itd. ustawiają się równymi szeregami na pokładzie. Po krótkiej przemowie prezesa
komitetu, podchodzą do nas panie z naręczami wianków i dekorują wszystkich bez
wyjątku.

Wianek hawajski zrobiony jest z samych kielichów kwiatów, bez łodyg i liści.
Robi to wrażenie raczej sznura kwiatów, niż wianka. W dniu przyjazdu nosi się na
szyi taki sznur przez cały dzień. W dniu opuszczenia Hawajów również otrzymuje się
takie wianki, a kto chce wrócić jeszcze raz na Hawaje, winien rzucić wianek na fale
oceanu po opuszczeniu portu. Nawet nasze żółwie i pelikan zostały udekorowane
kwiatami, nazajutrz zaś w miejscowych gazetach pojawiły się ich fotografie obok
fotografii komendanta.

Po skończonej „dekoracji” zmieszaliśmy się z tłumem publiczności, która przy-
była zwiedzić nasz statek. Wśród miłych gości spotkaliśmy niespodziewanie garstkę
rodaków. W godzinę później dwa „niesłużbowe odwachy” przebiegały miasto, spra-
gnionymi lądu stopami.
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Już przy sile wiatru 3 wydęty żagiel utrzymuje czło-
wieka.

Wysiłek, skierowany ku doprowadze-
niu statku do pierwszorzędnego wyglą-
du, nie przeszkadza bynajmniej w czę-
stym ćwiczeniu wszelkiego rodzaju alar-
mów. Ponieważ nie może na tym ucier-
pieć wyszkolenie uczniów, trzeba jeszcze
bardziej zredukować czas wolny od zajęć.
A rzeczywiście jest go mało. Mniej, niż
w jakiejkolwiek innej szkole, czy na ja-
kimkolwiek innym statku: 3 godziny wy-
kładów, pranie ubrań roboczych, hama-
ków i bielizny, reperacja tego wszystkie-
go, lektura obowiązkowa, słówka angiel-
skie, alarmy, w niedzielę odczyty i prze-
glądy — wszystko to w godzinach poza-
służbowych po ośmiu godzinach wachty.

Kto nie jest urodzonym ślamazarą,
ten mimo to ma jeszcze czas na grę
w szachy, na korespondencję, na fotogra-
fowanie i na obserwację delfinów, któ-
re niezliczonymi stadami towarzyszą cza-
sem „Darowi Pomorza”.

Gdy te ruchliwe i wesołe zwierzęta zaczną dokazywać wokół statku, cała załoga
wolna od pracy wylega na pokład. Słychać suchy trzask kodaków, uwagi, zachwyty,
śmiechy. Delfiny idą trójkami, czwórkami, czasem długim rozwiniętym szeregiem,
czasem pojedynczo. Ruchy ich są szybkie, zwinne, zygzakowato-błyskawiczne. Cza-
sami zmieniają bezustannie kierunek, jak flotylla torpedowców, czasem kurs ich jest
prosty, ale wówczas często wyskakują z wody nad jej powierzchnię i znów szybko
mkną dalej, jak charty tropiące zwierzynę. Czasami się zdarza, że delfiny się nie
śpieszą. Wówczas ich wyskakiwanie nad wodę jest zupełnie inne. Nie zachowują
wtedy swego zasadniczego szyku, kursu i szybkości. Wyskakują wysoko w górę i spa-
dają do wody nie rozcinając jej głową, ale uderzają o nią płaszczyzną całego boku,
brzucha, czy grzbietu, czemu towarzyszy głośne klaśnięcie. Są przy tym tak zabawne
i pocieszne, że wyglądają jak rozbawione i beztroskie dzieci.

Któregoś dnia zdarzyło się, że cały ocean, od statku aż do wschodniego widno-
kręgu, pokryty został stadem delfinów, tak iż przez dłuższy czas powierzchnia jego
wyglądała jak olbrzymie, świeżo zorane pole, o ciemnej brunatnej glebie.

W dwa dni później pojawiły się dla odmiany wieloryby. Te jednak nie płynęły
stadami, lecz w pojedynkę, czasem parami, rzadziej po 3. Największa sztuka, jaką
udało mi się zobaczyć, mogła mieć około 20 m długości. Wieloryby, podobnie jak
delfiny, nie okazywały najmniejszej bojaźni przed statkiem. Płynęły tuż przy burcie,
przewalały się na grzbiet, pokazując jasne podbrzusze, wypuszczały fontanny wody,
sapały głośno, przepływały pod kilem, pozwalały nawet fotografować się, byle na
migawkę, bez specjalnego pozowania.
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Więc przede wszystkim — li-
nia samej sylwetki okrętu. Motoro-
wy „Nippon Maru” nie może rów-
nać się z rasowym pięknym typem
żaglowca, jakim jest „Dar Pomo-
rza”. Pomijam zupełnie czystość
zewnętrzną białych burt naszej fre-
gaty, bo jest to tylko kwestia pa-
ru dni, aby kadłub „Nippon Ma-
ru” z przybrudzonego i szarego
stał się śnieżnobiałym. Chodzi mi
o dokładność wykonania, o staran-
ność wykończenia robót prawdzi-
wie marynarskich. Pod tym wzglę-
dem wyprzedziliśmy Japończyków.
Poza tym, na „Darze Pomorza”

Jokohama, 2 marca 1935 roku. Kapitan „Nippon Maru”
O. Sada i komendant „Daru Pomorza” Konstanty Macie-
jewicz. W głębi I oficer Tadeusz Meissner.

trzeba by się dobrze naszukać, aby znaleźć plamkę rdzy, co na japońskim statku nie
stanowiłoby najmniejszej trudności.

Czego naprawdę zazdrościłem Japończykom, to przestrzeni w obszernych i licz-
nych magazynach, kabelgatach i żagielkojach, czego dotkliwy brak odczuwamy na
„Darze Pomorza”.

* * *

W wieczornym przyjęciu na „Nippon Maru”, prócz załóg obydwu statków szkol-
nych, wzięli udział minister Mościcki, polscy attachés wojskowi, mjr Przybylski i kpt.
Ślósarczyk, świetny znawca języka i stosunków japońskich. Uczniowska sala jadalna
udekorowana była mnóstwem bibułkowych bander wszystkich państw kuli ziemskiej.
Miejsca dla wszystkich były z góry wyznaczone, tak że prawie przy każdym z dwu-
nastu stołów siedziało po 2–3 oficerów i 10–12 uczniów, Polacy i Japończycy na
przemian.

Nie ujmując nic kuchni japońskiej, muszę wyznać, że najlepsza ze wszystkiego
była musztarda. Nie mogłem natomiast przełknąć japońskiego ryżu, sklejonego ja-
kąś substancją (przypominającą stężałą gumę arabską, czy też klej stolarski) w sporą
cegiełkę o kolorze lekkiego roztworu nadmanganianu potasu. Nieszczęście chciało,
że obok mnie siedział kpt. Ziro Hadano, starszy oficer z „Nippon Maru” i bezu-
stannie (co prawda i bezskutecznie) namawiał mnie do jedzenia tego japońskiego
smakołyku. Być może, iż kpt. Ziro Hadano byłby równie nieszczęśliwy, gdybym go
namawiał na polskie flaki.

Po kolacji, uczniowie japońscy pokazali nam walkę „juditsu” albo „judo” co
w tłumaczeniu na polski znaczy: łagodny system, czy też łagodny sposób. Walki
odbywały się w specjalnie przeznaczonej na ten cel, wyściełanej twardymi matami
sali. Odniosłem wrażenie, że „łagodny sposób” jest czasami dość brutalny, mimo to
jednak świetny w obronie, no i w napaści. . .

Potem wyświetlano jeszcze film: wiosna i lato w Japonii, przy czym okazało się, że
kpt. Ślósarczyk lepiej zna ciekawe zakątki Nipponu, niż japońscy marynarze. Seans
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„Dar Pomorza” na Bałtyku

Ostatniego sierpnia o 8 rano podnosimy kotwicę. W niespełna sześć godzin póź-
niej mijamy szwedzki przylądek Falster i wkrótce potem, korzystając z tego, że nie-
pomyślny dotychczas Ost zmienił kierunek na Süd, stawiamy wszystkie żagle.

Jesteśmy już na Bałtyku, to znaczy w domu.
W niedzielę, 1 września o 10 rano, wymieniamy sygnały flagowe z witającym nas

serdecznie „Roburem III”. Wkrótce potem z s/s „Helem”, następnie z s/s „Wilnem”;
wreszcie w samo południe — z s/s „Puckiem”.

Na Bałtyku ruch pod polską banderą, jakiego do tej pory nie spotkaliśmy w wie-
loletniej praktyce szkolnego statku. Dzień jest piękny, humory świetne. . .

Po południu okazuje się jednak, że idziemy. . . za szybko. Więc o 14 kładziemy
się w dryf aż do następnego południa.

Na statku uczniowie piorą wszystkie drelichy i hamaki, żeby potem przy zdawaniu
rzeczy mniej było roboty; każdemu śpieszy się do urlopu.

2 września po południu podchodzimy pod brzeg, aby określić pozycję. Okazuje
się, że jesteśmy na północ od ujścia Piaśnicy. A więc brzeg widoczny na wschód, to
brzeg Polski. . .

Żeglujemy wzdłuż niego, jednak dość daleko, aby oczekujących nas na tym
brzegu nie niecierpliwić: — już niby są, a jeszcze ich nie ma.

Od północy znów leżymy w dryfie.
Nareszcie zaczął się 3 września. O godz. 8 podchodzimy pod Hel. Tu stawiamy

wszystkie żagle — niestety tylko dla kinooperatorów, gdyż mając zachodni wiatr,
do Gdyni musimy wejść pod motorem. Zrobiwszy na pokaz dwa zwroty przez sztag,
rzucamy kotwicę i zwijamy żagle. Czas mamy tak zarezerwowany, że punktualnie
o 11 powinniśmy być przycumowani przy dworcu morskim.
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Afterpik — skrajnik rufowy, wodoszczelny przedział znajdujący się na rufie statku.
Awaria — wszelka strata lub uszkodzenie statku lub ładunku.
Bak — dziób statku.
Baka — pława mniejszych rozmiarów, beczka.
Baksztag — statek ma wiatr z boku rufy.
Beczka — baka.
Bejdewind — wiatr z boku dziobu.
Bezan — żagiel gaflowy na ostatnim maszcie rejowca.
Boja — sygnał morski, pusta beczka jaskrawo pomalowana, ukotwiczona na mieli-

znach lub u wjazdu do portu.
Bom — drewno poziome, do którego jest przymocowany dolny brzeg żagla gaflo-

wego.
Bombramreja — reja piąta od dołu.
Bombramsel — żagiel najwyższy.
Bombramsztaksle — najwyższe żagle trójkątne, rozpinane na sztagach.
Bosak — żerdź z hakiem, pomocna przy przybijaniu i odbijaniu łodzi do i od brzegu.
Bosman — najstarszy z marynarzy pokładowych.
Bramstenga — maszt wyższy.
Brasować — obracać reje w płaszczyźnie poziomej.
Brasy — liny służące do obracania rei w płaszczyźnie poziomej.
Brezent — nieprzemakalne, gęste płótno.
Bryza — periodyczny wiatr terenowy, wiejący prosto do ogólnej linii brzegowej;

w nocy od lądu ku wodzie, a w dzień od morza w stronę lądu.
Bukszpryt — maszt pochyły na dziobie żaglowca.
Bum — (boom) drewno poziome, do którego jest przymocowany dolny brzeg żagla

gaflowego.
Bunker — węgiel lub ropa przeznaczona do opalania kotłów okrętowych.
Burta — bok statku.
Burta nawietrzna — ta strona statku, w którą wieje wiatr.
Cejzing — linka służąca do przywiązywania zwiniętego żagla do rei.
Cuma — lina służąca do przymocowywania statku w porcie (stalowa lub manilska).
Dok — część stoczni, gdzie dokonuje się budowy lub naprawy okrętów.
Dryf — znos, kąt zawarty między kilem statku a kierunkiem, w którym statek porusza

się względem wody.
Faleń — lina, na której uwiązuje się łódź.
Falochron — grobla (najczęściej kamienna) osłaniająca przystań.
Falsburta — nadburcie (bok statku wystający ponad najwyższy pokład).
Fał — lina, za pomocą której podciąga się w górę żagiel lub reję, do której żagiel

jest przymocowany.
Farwater — nurt, szlak żeglowy, bezpieczny przejazd wskazany znakami.


