
Z pamiętnika żeglarzy po morzach krajów unijnych – 15.09. – 28.09.2013 r.  

 

Polska-Szczecin-Świnoujście, Dania-Skagen, Szwecja, Norwegia, Niemcy-Helgoland, 

Holandia-Den Helder-Amsterdam 

 

 

15.09.2013 r. 

Dzień 1. 

O godz. 6.00 wyjeżdżamy busem szkolnym spod szkoły w kierunku Szczecina. Towarzyszą 

nam pan Paweł – dyrektor oraz kierowca – pan Zbyszek. Jedziemy ponad cztery godziny. 

Jesteśmy jako pierwsi na miejscu po godz.10.00 w porcie. Statek Fryderyk Chopin wydaje się 

dużo mniejszy niż nasze wyobrażenia. Jednak po wejściu pod pokład stwierdzamy, że nie jest 

taki mały. Robimy sobie pamiątkowe zdjęcia przy statku, chwila rozmowy i … pożegnanie. 

Pan Paweł z panem Zbyszkiem odjeżdżają do domu. No cóż… zaczęło się… 

Następuje zakwaterowanie. Andrzej z Adrianem, Paulina z Agnieszką będą mieszkali                      

w trzyosobowych kajutach. Pani Dorotka dzieli kajutę z oficerem trzecim – panią Kasią           

z Legionowa. Łóżka są piętrowe. Kajuty wyposażone w szafki, szuflady, szafę, niektóre                     

w łazienkę. Niektórzy z nas mają okienka z widokiem na morze. 

Ważną część załogi stanowią: kapitan statku - Tomasz, trzech oficerów – I - Kasia, II – 

Weronika i III - Kasia, wachtowi którzy podlegają pod oficerów – kolejno – Marysia, Janek             

i Filip, bosman – Michał i pomocnik bosmana - Krzysiek, kuk, czyli kucharz oraz mechanik – 

Krzysiek oraz  Sasza z Mińska – praktykant, pomoc starszego wachty. 

Czekamy na resztę załogi, którą oprócz nas tworzą uczniowie z wychowawcami Zespołu 

Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie Koźlu i Ośrodek Szkolno-Wychowawczy                     

w Borzęciczkach koło Poznania.  

Po godzinie 12.00 następuje przeszkolenie załogi na statku. Zbieramy się w klasie i słuchamy.  

Pierwszy posiłek. Idziemy do mesy – stołówki na statku, a tu wita nas niedzielny domowy 

obiad – rosół i pieczony kurczak…  

Po sytym obiedzie następuje wyjście na statek. Każdy z nas otrzymuje pasy bezpieczeństwa               

i od tej pory porusza się podczas alarmów manewrowych i nawigacyjnych w pasach. Tu 

uczymy się podstawowych czynności wykonywanych na statku. Uczymy się, tego co 

niezbędne do żeglowania – brasowanie, rozwijanie i zwijanie żagli. Ok. godz. 15.00 

wypływamy do Świnoujścia. Składamy trap, zwijamy odbijacze. Zaczynają się wachty na 

pokładzie, uczymy się sterować. Ok. godz. 20.00 dopływamy. 

Cała załoga szykuje się do cumowania. Zakładamy odbijacze, rozkładamy trap. Teraz 

jesteśmy na lądzie. Spacerujemy uliczkami portu. Nocujemy pełniąc wachty na pokładzie.  

 

16.09.2013 r. 

Dzień 2. 

Pierwsza noc na statku w porcie za nami. Pobudka o godz. 7.30. Załoga na pokładzie rozwija 

żagle. Następuje podniesienie bandery. Krótki apel, przedstawienie planu dnia przez kapitana 

statku. O 8.00 śniadanie. Znamy już swoje zadania. Andrzej z Adrianem i pani Dorotka 

reprezentują II wachtę, Agnieszka z Pauliną – III wachtę. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni 

za czynności wykonywane na statku. O godz. 10.00 wypływamy na trzy dni i dwie noce na 

głębokie wody. Odbieramy jeszcze resztę sms ‘ów z życzeniami typu: stopy wody pod kilem, 

pogodnych wiatrów, udanego rejsu, żadnych chorób morskich… 

Płyniemy. Zaczyna mocniej bujać. Zaczynają się choroby.. Paulinę dopada choroba morska. 

Przez dwa dni nic nie je, wymiotuje. Pani Dorotka również choruje, dopada ją infekcja 

górnych dróg oddechowych. Śpiąc czujemy jak kołysze nas do snu płynący statek. Niektórzy 

z nas od tego bujania mają bóle brzucha. 



17.09.2013 r. 

Dzień 3. 

Ok. godz. 6.00 budzi nas sygnał alarmowy. Załoga wzywana jest do brasowania. Po 

brasowaniu następuje odbój – wszyscy wracają pod pokład. Niektórzy jeszcze dosypiają, inni 

obstawiają swoje rejony. Ok. godz.7.30 podnosimy banderę. Płyniemy z Polski przez Niemcy, 

Danię, Szwecję i znów Danię. Choroby trzymają, ale jakoś dajemy radę. Na statku nie ma ulg 

dla nikogo. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, odpowiedzialni za prace na pokładzie               

i pod pokładem. Staramy się odpoczywać w czasie wolnym, choć jest go niewiele. Pełnimy 

wachty i w dzień i w nocy pod okiem oficerów i wachtowych. Sterujemy w dzień i w noc. To 

bardzo fajne zajęcie, jednak ciąży na nas wielka odpowiedzialność. Ci, co śpią ufają nam, że 

jesteśmy fachowcami w tej dziedzinie. Im dłużej sterujemy tym lepiej nam to wychodzi. 

Oficerowie tłumaczą jak rozpoznać statki na morzu, które światła informują nas że                       

np. z przodu jest dziób a z tyłu rufa, jak je ominąć. Dziś wymiotuje Adrian. Czyżby znów 

choroba morska??? 

 

 

18.09.2013 r. 

Dzień 4. 

Jak zwykle nocną wachtę pełnimy w grupach wachtowych. To już trzeci dzień bez 

odpoczynku, pokonujemy kolejne mile morskie…  

Jest coraz lepiej, choroby jakby ucichły. Dziś również załogę budzi alarm manewrowy – 

brasowanie, potem krótki apel, podniesienie bandery. Każdy zna już dobrze swój grafik                   

i przydzielone czynności, choć jeszcze czasem trzeba nam przypominać o przychodzeniu                

i niespóźnianiu się na alarmy i wachtę. Uczymy się odpowiedzialności za własne działania 

poprzez pracę na statku.   

Godzina 11.00. Pogoda wymarzona do wypoczynku, morze spokojne. Kapitan wzywa nas               

z pokładu na ćwiczebny alarm „Człowiek za burtą”. Załoga pędzi na statek, w trakcie zakłada 

pasy bezpieczeństwa. Każdy wie, gdzie jest jego stanowisko. Jedni pracują na dziobie, inni na 

śródokręciu, jeszcze inni na rufie. Następuje wydanie komendy przez oficerów. Brasujemy – 

luzujemy szoty, zwijamy żagle aby zatrzymać statek. Dopływamy do „człowieka za burtą”. 

Część załogi zajmuje się wypuszczeniem pontona ratunkowego na morze. Grupa dwóch 

bosmanów i jeden członek załogi ( w tym wypadku opiekun grupy z Zespołu Szkół Żeglugi 

Śródlądowej ) wypływają do „człowieka za burtą”. Na szczęście to tylko ćwiczenie, nikt nie 

wypadł. Kapitan tłumaczy jak należy reagować podczas takiego alarmu: działanie musi być 

szybkie i skuteczne. Opowiada nam ile węzłów ( czyli z jaką prędkością na godzinę – w tym 

wypadku 7 węzłów na godzinę ) płynie statek i jak szybko znika nam z oczu człowiek, który 

wypada za burtę. Ważna jest bardzo dobra obserwacja morza przez obserwatorów na wachcie 

„na oku” z jednej i z drugiej strony steru, żeby wiedzieć którędy ma wracać statek po „zgubę”. 

Kapitan informuje nas, że późnym wieczorem powinniśmy dotrzeć do kolejnego portu. Teraz 

następuje czas na łowienie rybek – makreli przez kuka i mechanika. Na rufie kuk  i mechanik 

zarzucają wędki, załoga włącza się do ściągania rybek z haczyków. Dla niektórych to nie zła 

zabawa.. Teraz łowią już wszyscy, którzy chcą. Wiadro zapełnia się makrelami. Łowimy 

również kłujące ryby – „kujony”, bo tak je nazwali chłopcy. Wielu członków naszej załogi 

zostało pokłutych – każdy z nich leci pod ciepłą wodę i obmywa opuchliznę. Ryby te lądują               

z powrotem do morza. Pogoda dopisuje, łowisko idealne… Czas na obiad, a potem wachty 

przy sterze. W międzyczasie alarmy manewrowe – zwijanie żagli, odwracanie rei. Na kolację 

pyszna pizza. Nie można narzekać na kuchnię kuka. Coraz bardziej brakuje nam słodyczy. 

Zastępujemy je dżemem zarówno na śniadanie jak i na kolację. Nie możemy się doczekać 

portu w Danii, aby znów zejść na ląd.. 

 



O godz. 22.00 dobijamy do portu w Skagen w Danii. Odpoczywamy przy dźwiękach gitary na 

rufie. Jutro kolejny dzień, który przyniesie nam pewnie coś nowego! 

 

 

19.09.2013 r. 

Dzień 5. 

 

Wstaliśmy dość wyspani. Przed godz. 7.00 byliśmy już na nogach. Paulina walczy od rana            

z przygotowaniami do posiłków. Kambuz to kuchnia na statku. W kambuzie jest co robić – 

przede wszystkim trzeba nakryć do stołów całej załogi w tym stołu oficerskiego.                      

Po przygotowaniu śniadania i po jego zjedzeniu osoba pełniąca dyżur w kuchni ( jedna                    

z trzech w tym samym czasie ) staje na tzw. zmywaku. Po śniadaniu następuje przygotowanie 

do obiadu – przyniesienie produktów ze spiżarni, obieranie i mycie warzyw dla dokładnie                  

39 osób załogi. Ponadto wykonuje się jeszcze inne drobne rzeczy zlecone przez kuka – 

kucharza na statku. Potem czas wolny, aż do momentu kiedy trzeba ponownie nakryć do 

stołów w mesie, czyli jadalni, podać posiłek, pozmywać i to samo przed, w trakcie i po 

kolacji. Na koniec doprowadzamy kambuz i mesę do stanu pierwotnego – robimy generalne 

porządki, włącznie z myciem podłóg. Uffff.. To bardzo wyczerpująca praca, gdyż tak 

naprawdę pomiędzy posiłkami zostaje jakieś 1,5 godziny przerwy dla siebie. 

Dziś odbył się egzamin ze znajomości żagli i lin żeglarskich na statku. Musimy przyznać, że 

nie jest łatwo to wszystko zapamiętać. Mamy jeszcze wiele do powtórzenia i utrwalenia. 

Najlepiej z nas poradził sobie chyba Adrian. Znajomość „linek” – cumów, szpringów, vałów, 

kontravałów, brasów, gejtaw, szotów, gordingów i ringabuliny jest niezbędna do szybkich, 

sprawnych i skutecznych działań załogi na żaglowcu, szczególnie w sytuacjach zagrożenia na 

morzu. 

Pani Dorotka ma dziś sprząta dziś swój rejon porządkowy. Trzeba wyszorować łazienki                   

i ubikacje, pomyć podłogi w mesie i w korytarzach. Takie czynności wykonuje każdy członek 

załogi. Nie ma wyjątków i taryf ulgowych. 

Teraz jest chwila dla nas. Stoimy w porcie, więc czas na spacer. 

Idziemy duńskim miasteczkiem portowym – Skagen. Mijamy ładne małe domki mieszkalne. 

Dochodzimy do plaży. Słoneczko pięknie świeci, morze jest spokojne. Leżymy na plaży                 

i wsłuchujemy się w szum fal malachitowego morza jak w piosence Grzegorza Turnaua,                  

w której morze porównuje do zielonej ( malachitowej ) łąki. Chłopcy i dziewczęta robią sobie 

pamiątkowe zdjęcia, próbując uchwycić piękno natury. Czas goni, trzeba wracać do portu. 

Zaraz będzie kolacja, a potem… zaczynamy dalszą podróż, wbijamy się na kilka dni na 

szerokie wody. Do zobaczenia. 

 

 

20.09.2013 r. 

Dzień 6. 

 

Kolejny dzień powitał nas alarmem. Po godz. 7.00 cała załoga wybiegła na pokład. Po 

ustawieniu rei i żagli ustawiliśmy się na rufie. Apel rozpoczął się wciągnięciem bandery na 

maszt. Podczas wciągania bandery, na której widnieje flaga i godło naszego państwa wybija 

się tzw. szklanki za pomocą dzwonu, który umieszczony jest na wprost steru blisko 

śródokręcia. Jedna szklanka to podwójne uderzenie w dzwon. Osoba, która wciąga banderę 

robi to w miarę sprawnie, a w tym czasie druga wyznaczona osoba wybija kolejno cztery 

szklanki tak, aby w momencie ostatniej – czwartej wybijanej szklanki bandera znalazła się na 

samej górze. Kapitan informuje nas, że jesteśmy w miejscu gdzie znów znajduje się magazyn 

ryb. Chłopcy zaczynają wędkować i zapełniać wiadra makrelami. Na jednej wędce znajduje 



się 5 haczyków. Ryby biorą na puste haczyki. Nie trzeba ich zachęcać – same łapią się na nie. 

Większość osób wyciąga po 5 rybek na raz i to już w momencie zarzucenia wędki. Dziś nasz 

kuk Marek przyrządzi je na kolację, a także zrobi je w zalewie octowej. Wczoraj jedliśmy 

pieczone rybki na obiad. 

Pełnimy wachtę. Pani Dorotka stoi „na lewym oku”. Adrian i Andrzej obsługują rejony. Wraz              

z bosmanem szorują pokład. Praca pali im się w rękach. Pogoda zmienna. Wieje wiatr, że aż 

statek przechyla się to w jedną to w drugą stronę. Kapitan wzywa na alarm. Obracamy reje. 

Sterujemy. Zaczyna padać deszcz. Na niebie pojawia się słoneczko. Widać tęczę.                          

W międzyczasie wybijamy szklanki. Każda wachta ( a jest ich 3 ) pełni służbę 2 razy w ciągu 

doby po 4 godziny. Wachta nawigacyjna trwa więc aż 8 godzin dziennie. Na każdej takiej 

wachcie wybijamy po pół szklanki więcej co pół godziny: pierwsze pół godziny – pół 

szklanki, czyli jedno uderzenie w dzwon, godzina – jedna szklanka, czyli podwójne uderzenie, 

1,5 godziny – 1,5 szklanki, czyli podwójne uderzenie z przerwą i jeszcze jedno uderzenie itd.,  

aż wybijemy 4 szklanki, czyli 4 godziny. Pomiędzy wybitymi szklankami robi się krótką 

przerwę, żeby załoga będąca pod pokładem mogła usłyszeć jak długo już trwa pełnienie 

służby podczas nawigacji jednej zmiany wachty.  

W trakcie pełnienia wachty nawigacyjnej osoby, które nie stoją „na oku” i nie sterują, mają 

czasem zezwolenie od oficera lub wachtowego m.in. np. na zejście pod pokład do toalety, po 

to aby się cieplej ubrać, napić się gorącej herbaty itp. Schodzimy do kuchni i nie możemy się 

nadziwić… Nasza Agnieszka, której strasznie dokucza zapach i smak ryb, właśnie patroszy 

rybki na kolację. Agnieszka samodzielnie wypatroszyła 80 złowionych ryb. Zabawne. Widać, 

że do wszystkiego można się przyzwyczaić jeśli zachodzi taka potrzeba. Jesteśmy pod 

wrażeniem Agnieszko! 

Bosman – Michał siedzi na klasie i ceruje żagiel. Widać, że bardzo sprawnie mu to idzie.  

Tuż przed obiadem wzywają nas do klasy na szkolenie ze światełek. Oficer uczy nas jak 

rozpoznać zbliżające się statki i inne obiekty pływające po morzu, a także ocenić „na oko”              

w jakiej odległości znajdują się w stosunku do nas. Informuje nas o kolorach świateł, które 

bardzo dobrze widać w nocy. Mówi o tym, jak rozróżnić masztowca, który płynie na silniku,  

od masztowca płynącego na żaglach. Od tej pory zadaniem osób stojących „na oku” będzie 

dokładne informowanie oficera o pojawiającym się obiekcie na horyzoncie – określenie 

wielkości danego obiektu, czy płynie dziobem w kierunku nas, czy może się oddala itp. Jest 

to bardzo odpowiedzialne zadanie dla obserwatorów szczególnie wtedy, gdy zawodzi 

elektronika na statku, a także gdy na morzu pojawiają się małe obiekty ( mające poniżej                 

22 metrów długości ) i których nie widać na monitorach. 

Obiad. Agnieszka podaje do stołu. Dobrze jej w roli kelnerki. Wszyscy wsuwają smakołyki 

przygotowane przez kuka i dyżurującą część załogi.  

Siesta poobiednia, czas odpoczynku. Niestety po 5 minutach drzemki wybudza nas alarm 

manewrowy. No cóż? Trzeba się do tego przyzwyczaić. Robimy zryw, wrzucamy na siebie 

ciepłą odzież i pędzimy z szelkami  w rękach na pokład. A potem znowu czterogodzinna 

wachta, a w międzyczasie kolacja. Pani Ela z Kędzierzyna Koźle piecze sobie kromkę chleba 

w tosterze. Za chwilę pojawia się wielka chmura dymu i czujemy nagle zapach spalonego 

plastiku. Okazuje się, że podczas rejsu z parapetu prosto do tostera wpadł długopis. Podczas 

szkoleń i w trakcie rejsu często zwraca się nam uwagę na to, że najgorsze co może przydarzyć 

się na statku to pożar. Jest to największe zagrożenie życia człowieka i w związku z tym należy 

zachować szczególną ostrożność. 

Teraz jest już wieczór, możemy iść spać, jednak nikt z nas nie zmruży oka dopóki nie usłyszy 

sygnału alarmu manewrowego. Czekamy więc prawdopodobnie nawet do 24.00. Wszystko 

zależy oczywiście od warunków pogodowych i od pana kapitana. Sen będzie krótki, bo już                   

o 4.00 część z nas ma wachtę do rana. Robi się coraz zimniej, więc szykujemy wszystko to, 

co mamy ze sobą, aby ubrać się na cebulkę i przetrwać 4 godziny wachty na pokładzie. 



Mówimy dobranoc tym, co idą spać. Zazdrościmy Wam spokojnego i pewnie długiego snu, 

ponieważ dziś rozpoczął się dla Was weekend. Ktoś musi czuwać, żeby spać mógł ktoś…  

 

 

21.09.2013 r. 

Dzień 7. 

 

Pracujemy na wachcie nawigacyjnej od 4 rano. Adrian jest zwolniony z wachty, ponieważ 

pracuje od rana w kambuzie. Andrzej miał dziś trudności ze wstaniem. Wachtowy budził go 

kilka razy. W końcu spóźnia się na wachtę dobre pół godziny. Niestety tu nie ma czasu na sen. 

Morze w miarę spokojne, pełne różnych obiektów pływających. Duży księżyc. Stoimy na 

mostku ( tak nazywa się miejsce nawigacji ). Dwóch obserwatorów po obu stronach mostka,              

w środku osoba sterująca. Płyniemy na pełnych żaglach. Prowadząc statek da się poczuć 

prawdziwą rozkosz morskiej podróży. Wsłuchujemy się w szum fal uderzanych o statek. 

Cudowne uczucie… Powiewa coraz to zimniejszy wiatr. Morze nocą wygląda pięknie.  

Schodząc co jakiś czas pod pokład, by ogrzać zmarznięte ciało szklanką gorącej herbaty 

można niekiedy usłyszeć smaczne pochrapywanie części załogi, która mogła przyłożyć swoje 

głowy do poduszki. Każdy z nas w miarę możliwości łapie krótkie chwile spędzane w koi 

„wymarzonej w snach” jak w słowach piosenki szanty „Gdzie ta keja”. Spokojny i beztroski 

sen to marzenie każdego żeglarza… 

Wybija godzina 7.30. Oficer prowadzący nawigację ( w tym wypadku Weronika, 

Złotoryjanka ) ogłasza pobudkę. 20 minut później wszyscy stoją już na rufie na porannym 

apelu. Oficer rozpoczyna - Całość baczność! - Następuje podniesienie bandery. - Spocznij! 

Nasz kapitan wita nas jak co dzień. Informuje nas, że jesteśmy już nad Morzem Północnym, 

fale będą coraz bardziej się wznosić. Ostrzega jak należy poruszać się po statku zwracając 

uwagę na schody, którymi wchodzimy na pokład i po nich schodzimy z pokładu. Wiele osób 

chwyta się drzwi zamiast poręczy. Na żaglowcu kilka osób połamało w ten sposób ręce i nogi 

trafiając do szpitala. Na szczęście podczas naszej podróży nikt jeszcze nie ucierpiał. Kończąc 

zaprasza na śniadanie i życzy smacznego. 

Czas spędzony na nawigacji mija bardzo szybko. 

Śniadanie. Agnieszka jedząc strasznie mocno się uśmiecha. Widać jest jej radość. Agnieszce 

udało jej się  w końcu przespać noc. Co to znaczy być wyspanym… 

Po śniadaniu dowiadujemy się od Pauliny, że Agnieszka zerwała się w nocy na alarm, którego 

w ogóle nie było, zeszła ze swojej koi, wyciągnęła z szafki bluzkę, jednak nie ubrała jej tylko 

rzuciła nią o podłogę i mówiąc „nigdzie nie idę” poszła z powrotem spać. Prawdopodobnie 

Agnieszce przyśnił się alarm manewrowy. Zaczyna się robić ciekawie… 

W południe większość z nas odsypia. Pogoda sprzyja żaglom, kierunek wiatru odpowiedni, 

więc nie trzeba wychodzić na manewry. Podczas pełnienia wacht zaliczamy linki i węzły 

żeglarskie. 

Mijają kolejne godziny. Piszemy pamiętnik. Adrian szykuje kolację. Dziś racuchy. Wszystkim 

jak zwykle smakuje jedzenie przygotowane przez kuka i załogę pełniącą wachtę w kambuzie.  

W międzyczasie oglądamy film „Piraci z Karaibów”. Zauważamy, że nasz żaglowiec wygląda 

prawie identycznie jak piracki. Nie dziwi więc nas już to, że celem rejsu naszego statku są 

Karaiby. Zresztą momentami czujemy się na naszym żaglowcu jak piraci. Często spoglądamy 

w niebo i w morze przez lornetkę. 

Alarm manewrowy. Spędzamy ok. godziny na obracaniu rei w odpowiednim kierunku. Po 

wykonaniu zadania oficer ogłasza odbój i mówi wszystkim dobranoc. Teraz szybki prysznic, 

żeby zdążyć wyschnąć, by się nie przeziębić przed kolejną wachtą. I tak mija kolejny dzień 

naszych zmagań na żaglowcu. 

 



22.09.2013 r. 

Dzień 8. 

 

Po nocnej wachcie wybudziła nas oficerska pobudka. Tuż przed godz.8.00 wszyscy znów 

spotykamy się na rufie, by móc uczestniczyć w podniesieniu bandery. Ciekawie wyglądało 

stanie na baczność – wszyscy stali pod kątem. Powitał nas kapitan. Płyniemy zgodnie             

z kierunkiem wiatru, więc kolejne manewry nastąpią dopiero w południe. W nocy musieliśmy 

się cofnąć, gdyż trafiliśmy na mieliznę i w związku z tym najbliższy port będzie 

najprawdopodobniej dopiero jutro wieczorem. Płyniemy na niemiecką wyspę Helgoland. 

Kapitan dodaje, że mamy znów piękny dzień, więc nikt nie powinien chorować i zaprasza na 

śniadanie. 

Andrzej pracuje dziś od rana w kambuzie. Adrian w maszynowni. Dziewczyny odsypiają 

nockę. Ok. godz. 10.00 spotykamy się w mesie, robimy sobie herbatkę. Andrzej informuje nas, 

że nie ma rąk do pracy. Jeden z jego pomocników od rana wymiotuje, a drugi mdleje. To 

dopiero połowa naszej wycieczki, a już wielu osobom siły odmawiają posłuszeństwa. Fale są 

coraz większe. Nasz żaglowiec zarzuca to w jedną, to w drugą stronę. Andrzej wykonuje 

wirujący taniec z naczyniami. Układa kubki na leżąco. Taki widok nie zdarza się często.  

Dla większości z nas nadszedł chyba kryzysowy moment. Zaczynamy marzyć o wyjściu                 

na ląd, czujemy się jak „sardynki w puszce”. Odzywa się w nas tęsknota za domem 

rodzinnym. Marzy nam się powrót do kraju i spotkanie z bliskimi. Bezsilność sprawia, że 

czujemy się zagubieni. Wszystkich nas ogarnia niemoc. Pozostają tylko marzenia o tym, że 

już niedługo skończy się nasza przygoda życia. Wspólnie podtrzymujemy się na duchu. 

Alarm manewrowy. Wszyscy pędzą na pokład do czynności przy żaglach. Fale bujają 

statkiem przechylając go to na lewą, to na prawą burtę. Pada komenda: wzięli brasy – lewa 

wybiera, prawa luzuje. A teraz pompujemy lewą stronę. Klarujemy liny. Na maszt wchodzą 

chętni, gdyż jest bardzo niebezpiecznie. Co parę chwil oblewa pokład fala. Przyjemnie jest 

poczuć bryzę morską na twarzy. 

Rozpoczynamy wachtę w południe. Pani Dorotka zamiast na mostek biegnie na rufę. Już                   

w nocy na wachcie rozpoczęły się wymioty. Teraz to powtórka z rozrywki. Statek kołysze się 

na boki, pani Dorotka przyczepia karabińczyk do barierki i leży na zawietrznej pod 

szczeblami głową w kierunku morza. Choroba morska dopada po kolei nas wszystkich. Dziś 

również Adrian i Agnieszka dokarmiają rybki.  

Mało nas do pracy, ponieważ część z nas wisi głowami za burtą. Wygląda to mniej więcej tak 

– półgodzinne stanie „na oku”, potem krótka przerwa na wiszenie za burtą, pół godziny na 

sterze i znów za burtę. Koszmar!  

Kuk przygotował z załogą niedzielne ciasto. Upiekł keksa. Ciasto znika w mig. Niestety nam 

ciasto nie wchodzi… 

Wachta od 20.00 do 24.00. Sztorm. Wielkie fale grają „Etiudę Rewolucyjną” Chopina. Pani 

Dorotka przejmuje ster od pani Eli – wuefistki z Kędzierzyna Koźle. Niestety nie udaje jej się 

złapać steru. Leci na ziemię. Upadając myśli  o tym, że za chwilę wyląduje w morzu. Całe 

życie przelatuje jej przed oczami. Na szczęście chroni ją mostek. No cóż... Przecież nic się nie 

stało. Tylko troszkę się potłukła. Cała i zdrowa wraca do pracy.  

I tak mija kolejny, pełen wrażeń dzień na żaglowcu. Dobrze, że niebawem dobijamy do portu. 

Będzie chociaż chwila przerwy od niebezpiecznego bujania… 

 

 

 

 

 

 



23.09.2013 r. 

Dzień 9. 

 

Przez całą noc mocno bujało. Sztorm na morzu spowodował , że większość  z nas turlała się 

po swoich kojach. Trudno było przybrać odpowiednią pozycję do snu. W okienka pod 

pokładem fale morskie uderzały z siłą wodospadu. Sen długo nie przychodził. Przysnęliśmy 

nad ranem. Podobno w nocy osiągnęliśmy aż 8 w skali Beauforta.  

Od rana pracujemy w kambuzie. Nakrywamy do  stołu. Chwilę później resztę załogi budzi 

alarm pobudki. Tuż przed godz. 8.00 stajemy na porannym apelu. Po wciągnięciu bandery na 

maszt kapitan jak zwykle wita nas ciepłym słowem. Ogłasza, że prawdopodobnie dopłyniemy 

wcześniej na wyspę Helgoland, bo już w godzinach popołudniowych. Prosi załogę                             

o posprzątanie pokładu po nocnym sztormie. Zaprasza na śniadanie i życzy smacznego.  

Pani Dorotka z Agnieszką obsługują załogę. Kuk informuje, że dziś zmywarka stoi pod 

odpowiednim kątem i możemy jej użyć. Ufff! Wreszcie nie trzeba stać na zmywaku! 

Po śniadaniu sprzątamy kambuz i zaczynamy przygotowywać do obiadu. Obieramy warzywa 

i owoce. Kuk przygotowuje z tego pyszne dania. W międzyczasie ugniata ciasto na chleb.                

Na żaglowcu przynajmniej raz na dwa dni wypiekany jest pyszny chlebek. Bardzo przyjemnie 

jest rozkoszować się rozchodzącym się pod pokładem zapachem chleba. Paulina w swoim 

czasie wolnym pomaga nam w kuchni jako wolontariuszka. Fajnie jest zostać obdarowanym 

taką szczerą i bezinteresowną pomocą. Dziękujemy Ci Paulinko! My też Ci pomożemy.  

Dopływamy na wyspę Helgoland o godz. 14.00. Na twarzach wielu z nas pojawia się uśmiech. 

Jesteśmy znowu na lądzie! Płynęliśmy 4 noce i 3,5 dnia na pełnym morzu.  

Przygotowujemy do obiadu. Kuk robi pyszną surówkę z selera i jabłek. Na widok jabłek robią 

nam się oczy jak pięciozłotówki. Okazuje się, że nie tylko brakuje nam słodyczy ale i owoców. 

Nie ma tu podwieczorków. Gotowane są dla załogi konkretne mięsne dania. Pytamy kuka, czy 

możemy zjeść po jednym jabłku. Jabłka niestety nie są do jedzenia. Są tylko dodatkiem do 

dań. Na szczęście mamy dziś przywilej. Dostajemy zezwolenie na zjedzenie po jednym jabłku, 

ponieważ pracujemy w kambuzie. 

Obiad. Czekamy na załogę. Następuje opóźnienie w wydawaniu obiadu, gdyż właśnie trwa 

alarm manewrowy – załoga wykonuje czynności związane z zacumowaniem żaglowca. 

Rozkłada trap. Ok. godz. 14.30 wszyscy już siedzą w mesie poza częścią osób, która właśnie 

pełni wachtę. Wszyscy pałaszują obiad, nie tak jak wczoraj. Cierpienie osób z chorobą 

morską jest większe niż apetyt! Dziś jest całkiem inaczej. Nikt źle się nie czuje.  

Po obiedzie następuje porządkowanie statku. Chłopaki z Pauliną wykonują czynności 

porządkowe na pokładzie. My sprzątamy po obiedzie. Jak to dobrze, że działa zmywarka!               

W kambuzie jest inna zmywarka niż w domach. Dużo szybciej pracuje, bo tylko 4 minuty.  To 

zmywarka przemysłowa.  

Teraz wszyscy mamy już wolne. Od tej pory możemy zwiedzać wysepkę w Niemczech. 

Jesteśmy jednak wyczerpani pracą bez przerwy w dzień i w noc. Zasłużyliśmy na odpoczynek. 

Zostajemy na statku i uskuteczniamy sobie drzemkę. 

Kolacja. Trwają przygotowania – nakrywamy do stołu, rozkładamy produkty spożywcze, 

kroimy pomidory, ser, wędliny. Parzymy herbatę. Kolacja wszystkim smakuje i tym, co 

zostali na statku oraz tym, co poszli zwiedzać. 

Praca w kambuzie dobiega końca. Teraz szybka kąpiel i wymarsz - zwiedzanie portu. Po 

krótkim spacerze wracamy na nasz żaglowiec. Czas na spokojny sen w porcie. A jutro 

pójdziemy znów pospacerować. Będziemy mieć prawie cały dzień dla siebie. Niektórzy 

jednak zgodnie z grafikiem będą pełnić wachty trapowe. 

 

 

 



 

24.09.2013 r. 

Dzień 10. 

 

Kolejny poranek. Obudził nas sygnał pobudki. Bandera. Kapitan informuje, że po kolacji 

wypływamy w kierunku Amsterdamu. Mamy jakieś 500 mil do celu. 1 mila to ok. 1852 metry. 

Zaprasza nas na śniadanie. 

Pełnimy wachty. Pracujemy w maszynowni. Mechanik na statku to czif. Obsługuje, 

konserwuje i naprawia on maszyny znajdujące się na statku. To odpowiedzialna praca. Nam 

zleca proste zadania – czyszczenie urządzeń, malowanie, mycie podłóg, itp. Tu raczej nie da 

się napracować.  

Od rana pada drobny deszczyk. Wychodzimy na spacer. Robimy drobne zakupy płacąc w euro. 

Wracamy na pokład. Rozmawiamy. Nawiązujemy kontakty interpersonalne. Widać, że 

zawiązuje się nić przyjaźni pomiędzy nami a resztą częścią załogi. Miło jest popatrzeć jak 

młodzież świetnie się bawi. 

Po kolacji kapitan wzywa załogę na alarm manewrowy. Składamy trap. Przestawiamy reje. 

Rozwijamy żagle. Wypływamy z portu. Cała naprzód ku nowej przygodzie! 

Dzień kończy się wachtą nawigacyjną. Przejmujemy ster we własne dłonie. Ustawiamy żagle 

na sqare, czyli prostopadle do osi diametralnej. Teraz od nas zależy żaglowanie.  

 

 

25.09.2013 r. 

Dzień 11. 

 

O godz. 7.30 obudził nas sygnał alarmu manewrowego. Niektórzy z nas jeszcze się nawet nie 

położyli spać, gdyż mieli nocną wachtę. Brasowanie – luzowanie do zielonych, czerwonych   

i czarnych marek, wybieranie, pompowanie – te zwroty będą nam krążyć po głowach po 

powrocie do domu. Za chwilę odbywa się podniesienie bandery. Kapitan zaprasza wszystkim 

do prac bosmańskich i  do pełnienia wachty nawigacyjnej.  Po wciągnięciu na maszt bandery 

wszyscy schodzą na śniadanie. 

Następuje już wielkie odliczanie dni do końca naszej służby. Niektórzy nawet już się 

spakowali. Tęsknota robi swoje. 

Po śniadaniu większość z nas odsypia. Trzeba usnąć na rozbujanej koi, która pięknie kołysze 

do snu. Za kilka godzin znów wachta nawigacyjna.  

Wszystkim smacznie się spało. Sen przeciągnął się do 2-3 godzin. Szybkie wdzianie ciepłych 

i nieprzemakalnych ubrań, założenie szelek i… już jesteśmy na mostku! Możemy zaczynać 

swoją pracę. Leje deszcz. Wszyscy wpatrują się w horyzont morza. Po półgodzinnych 

obserwacjach i sterowaniu zmieniamy się na stanowiskach. Kierujemy się do kambuza, aby 

ogrzać się gorącą herbatą. Ściągamy mokre ubrania. Zakładamy suchą odzież. Czekamy na 

dalsze instrukcje wachtowego. 

W klasie obserwujemy prace bosmańskie. Bosman właśnie wykonuje wycieraczki z lin. 

Sprawnie mu to idzie. Ten chłopak jest nauczony pracy. Nie potrafi się nudzić. Zawsze 

znajdzie sobie coś do zrobienia. Warto brać z niego przykład i można się od niego wiele 

nauczyć. Kilka osób angażuje się w prace jakie wykonuje bosman.  

„Na prawym oku” na mostku stoi metalowa skrzynka, Jest tam m.in. włącznik pompy 

transportowej paliwa, wentylacja maszynowni, wentylacja pomieszczeń załogowych, 

oświetlenie i ściemniacz fortepianu, halogeny topowe, szperacz lewej i prawej burty, 

oświetlenie pontonowe, ściemniacze kontrolek, testy lampek, blokada wału, sygnał alarmowy, 

kasowanie alarmu, włącznik i wyłącznik pompy pożarowej, sterowanie lewej i prawej burty, 

autopilot, pompa maszyny sterowej, telegraf maszynowy – wstecz i naprzód. To tzw. fortepian 



na Fryderyku Chopinie. Skrzynka ta jest w kształcie fortepianu, stąd ta nazwa. Czif obsługuje 

fortepian gdy zawijamy do portów i dopływamy z nich. Czasem oficer włącza światła na 

masztach, aby oświetlić załodze teren pokładu podczas manewrów. Fortepian dziś moknie. 

Lenistwo popołudniowe kwitnie. Ci, co mogą – odpoczywają w swoich kajutach. My 

uskuteczniamy sobie drzemkę poobiednią aż do wieczora. Koje bujają nas do snu. Jest zimno, 

więc nikomu nie chce się wychodzić z pod kołderki.  

Wstajemy dopiero przed kolacją. Dziś jajko na twardo z majonezem. Wszyscy radują się 

zmianą menu. Biesiada przy stole kończy się z chwilą wyjścia na wachtę. Dobrze, że mamy ją 

od 20.00 do 24.00. Znów będzie można pospać… 

I znowu kończy się kolejny dzień naszych przygód morskich. Jutro może dopłyniemy                   

do małego portu holenderskiego. Dobranoc. 

 

 

26.09.2013 r. 

Dzień 12. 

 

Nocą można było zaobserwować na niebie mnóstwo gwiazd. Niebo było czyste. W dzień 

powitała nas ładna, ale wietrzna pogoda.  

Obudził nas z pokładu sygnał pobudki. Tym razem nie było alarmu manewrowego. Czas na 

podniesienie bandery. Po wybiciu czterech szklanek i wciągnięciu na maszt bandery, kapitan 

powitał całą załogę. Poinformował nas, że dziś wieczorem dopłyniemy do przedostatniego - 

małego portu holenderskiego.  

Przy śniadaniu jak zawsze toczą się rozmowy. Agnieszka opowiada, że w nocy miała straszny 

sen. Przyśniło jej się, że obudziła się i zobaczyła wokół siebie pełno wody. Wyskoczyła więc 

z koi prosto do morza. Pani Dorotka z oddali prosiła o pomoc. Jak to dobrze, że to był tylko 

sen… 

Pełnimy wachtę na pokładzie. Obsługujemy w międzyczasie rejony porządkowe. Trzeba 

umyć łazienki i ubikacje, pomyć podłogi. Nikt się nie skarży i nie użala. Zauważa się wielkie 

zmiany. Panuje ład i porządek na statku, nikt już się nie spóźnia na alarmy, wachty itp. 

Wszyscy są zdyscyplinowani. Widać, że weszło to w krew załogantom.  

Po wachcie każdy z nas wędruje do swojej koi, aby pobujać się w niej przed obiadem. 

Obiad. Po korytarzu pod pokładem słychać dzwonek. Osoba pracująca w kambuzie wzywa na 

posiłek. Dziś pyszna zupa brukselkowa, a na drugie danie ziemniaki z kalafiorem i jak zawsze 

z porcją mięsa. Widać, że wszyscy dobrze się już poznali. Każdy z każdym konwersuje.  

Patrzymy w morze i wypatrujemy lądu. Na horyzoncie widoczne są na razie jedynie mniejsze 

lub większe statki handlowe, barki, jachty. 

Kilka godzin spędzamy na pokładzie w oczekiwaniu na dopłynięcie żaglowca do portu.               

O godz. 19.30 cumujemy w porcie w miejscowości Den Helder w Holandii. Wszyscy są 

zadowoleni, że znów będą mogli poczuć pod nogami ląd. 

Kolacja opóźniła się w związku z pracą na pokładzie. Dziś są bliny, czyli placki z grzybami             

i serem żółtym. Pyszne i bardzo syte. 

Czekamy na rozpisanie nocnych wacht i szykujemy się do snu. Niektórzy z nas oglądają              

w klasie film. Dziś leci Titanic. Film na czasie. Jutro wyruszamy zwiedzać port i jego okolice. 

Mamy czas do późnego wieczora.  

 

 

 

 

 

 



 

27.09.2013 r. 

Dzień 13. 

 

Pobudka w porcie holenderskim Den Helder. Za niecałe pół godziny zbieramy się na 

porannym apelu. Wita nas słoneczny dzień na pokładzie. Kapitan wita wszystkich. Oznajmia 

nam, że dziś po obiedzie zmieniamy miejsce postoju żaglowca i prosi o pozostanie 

wszystkich na statku po obiedzie. Informuje, że jutro oficerowie dokonają wpisów do 

książeczek żeglarskich oraz wydadzą opinie za odbycie rejsu wszystkim uczestnikom załogi. 

Należy więc przygotować się do ewentualnych rozmów dot. znajomości żagli i lin na statku, 

aby każdy mógł dostać pozytywną opinię. Cała załoga zbiera się na rufie. Robimy sobie 

pamiątkowe zdjęcia z rejsu. Idziemy na śniadanie. 

Po śniadaniu kupujemy pamiątkowe gadżety w sklepiku na statku. Potem wyruszamy                    

w miasto Den Helder. Robimy sobie długi spacer z portu do miasta. Niektórzy zakupują sobie 

jeszcze pamiątki, inni słodkości na podróż. Wracamy na statek, a tu.. Ot niespodzianka! 

Okazuje się, że Chopin wypłynął już w inne miejsce. Na szczęście z daleka widzimy dwa 

maszty, które są dość charakterystyczne. Gonimy za żaglowcem raz z jednej strony kanału, 

raz z drugiej. Niestety ciągle nie wiemy z której strony, kiedy i gdzie zacumuje. W trakcie 

gonitwy dostajemy sms’a od Weroniki, oficera II: „Zmieniamy miejsce postoju Chopina bliżej 

miasta, szukajcie po masztach”. Po dwóch godzinach gonitwy za Chopinem docieramy na 

miejsce. Wszyscy jedzą obiad. Jesteśmy dość spóźnieni, jednak kambuz nadal pracuje.  

Po obiedzie wszyscy wygrzewamy się na słońcu na pokładzie. Jest pięknie. Panią Dorotkę 

odwiedza kuzynka z Holandii. Miło jest zobaczyć kogoś bliskiego. 

Wieczorem odpoczywamy. Dość szybko idziemy spać. Już jutro wracamy do domu… 

 

 

28.09.2013 r. 

Dzień 14. 

 

Ostatni dzień naszej podróży. Dziś wieczorem dopłyniemy do Amsterdamu. Tam czekać na 

nas będzie firma transportowa Darex z Annopolu. Kierowcy jadą po nas z Belgii. Stamtąd 

zabierają jeszcze dwóch ludzi i ok. 19.00 mają już czekać na nas w porcie. Wszyscy nie 

możemy się doczekać powrotu do rodzinnej miejscowości.  

Jak zwykle obudził nas alarm pobudki. Pani Dorotka od rana pracuje w kambuzie. Andrzej 

ma maszynownię. Wszyscy wychodzą na ostatni już dla nas poranny apel. Po raz ostatni 

spoglądamy na podnoszącą się na maszcie banderę. Ostatni raz słyszymy już powitanie 

kapitana. Schodzimy również na ostanie już śniadanie na statku. 

Od rana wre praca w kambuzie. W międzyczasie cała załoga pracuje na pokładzie, aby nasz 

żaglowiec wyruszył do ostatniego już portu – portu w centrum Amsterdamu. 

Pracy w kuchni nie brakuje. Dziś jak na złość zmywarka nie chodzi. Za duże jest nachylenie 

statku podczas żaglowania. Pani Dorotka stoi na zmywaku. Każdy posiłek to ponad godzina 

zmywania garów w tempie. Kręgosłup odpada… Chłopcy z Ośrodka w Borzęciczkach znoszą 

talerze, sztućce, wazy, dzbanki. Wyrzucają odpady prosto za burtę. Po śniadaniu 

przygotowanie do obiadu. Kuk piecze dziś ciasto. Oczywiście wszystko wiąże się z większą 

ilością pracy. Trzeba przygotować składniki do ciasta… 

Po obiedzie i sprzątaniu w kuchni szybka kąpiel, ostatnie pakowanie bagaży, ogarnięcie kajut 

i… czekamy na kolację, aby z pełnymi żołądkami wyjść ze statku do busa. Kierowca busa 

niestety będzie po nas ok. północy, więc złotoryjska ekipa pomaga w kambuzie przy 

nakrywaniu do stołów, szykowaniu ostatniej kolacji oraz sprzątaniu.  

 



Na zakończenie naszej ciężkiej pracy wszyscy otrzymujemy opinie z rejsu oraz podbite 

książeczki żeglarskie, które wręcza nam osobiście kapitan statku. Zabieramy dowody osobiste.  

Żegnamy się z całą załogą. Uczniowie z panem Zbyszkiem z Borzęciczek wyjeżdżają jako 

pierwsi. Przyjechała po nich zaprzyjaźniona Holenderka, która zabrała ich do siebie do domu 

niedaleko Amsterdamu. Zabieramy się za zbieranie bagaży, przenosimy je do klasy. 

Po sprzątaniu w kambuzie wszyscy wychodzimy na wieczorny spacer po stolicy Holandii. 

Tak się składa, że port w Amsterdamie mieści się tuż obok samego centrum stolicy. Idziemy 

więc miastem robiąc sobie ostatnie fotografie, obserwując oświetlone miasto tętniące życiem.                              

W Holandii jest pełno rowerzystów. Wszędzie pełno parkingów i wypożyczalni rowerowych. 

Piękny jest Amsterdam nocą. 

Po powrocie z miasta oglądamy film w oczekiwaniu na kierowcę busa. Czas nam się dłuży. 

Nie możemy się doczekać wyjazdu do Polski. Kończymy pamiętnik. 

 

Podczas dwutygodniowego pobytu na statku bardzo się ze sobą zżyliśmy. Stanowiliśmy jedną 

wielką rodzinę. Podróż w „zamkniętej klatce” wymusiła na nas ciągłe przebywanie ze sobą - 

podczas pracy, a także w chwilach wolnych. Przeprowadzaliśmy więc długie, często trudne 

rozmowy dotyczące mniejszych lub większych kłopotów, problemów życiowych. Każdy                  

z nas powoli otwierał się, opowiadał o swoich troskach i zmartwieniach. Był to czas na 

obcowanie z drugim człowiekiem, podtrzymywanie go na duchu, dawanie dobrych rad, 

dzielenie się swoimi wrażeniami, radościami i smutkami. 

Patrząc w morze, jego olbrzymią, niezwykle tajemniczą przestrzeń i głębię, często 

rozmyślaliśmy. Przez cały okres rejsu zastanawialiśmy się dlaczego żaglowiec nosi imię 

Fryderyka Chopina. Niestety nikt na statku nie potrafił nam tego wyjaśnić. Czyżby nazwa 

miała coś wspólnego z mrocznością i tajemniczością muzyki tego wspaniałego polskiego 

kompozytora? 

To już koniec naszej przygody! Zmęczeni, ale szczęśliwi że udało nam się przetrwać                      

2 tygodnie w tak trudnych warunkach. Wspólnym wysiłkiem przepłynęliśmy 1056 Mm ( mil 

morskich ). To były ciężkie, ale jakże piękne chwile, które udało nam się przeżyć. Nie 

jesteśmy w stanie ocenić na ile Czytelniku potrafisz wczuć się w nasze doświadczenia. Tego 

się nie da opisać, to trzeba przeżyć na własnej skórze. Nie straszne nam wichry i burze. Do 

odważnych świat należy! Trzeba mieć nie tylko chęci, ale przede wszystkim być silnym 

fizycznie i psychicznie. Żagle to sport ekstremalny. Tylko najbardziej wytrwali i odporni na 

stres mogą zmierzyć się z tą dziedziną sportu. Szkoła pod żaglami to szkoła życia, która na 

długo pozostanie nam w pamięci. 

Reasumując: 

 

Na statku nauczyliśmy się: 

- robić węzły żeglarskie 

- brasować – rozwijać i składać żagle 

- myć pokład 

- rozkładać i składać trap ( metalową kładkę pomiędzy wejściem na statek a nabrzeżem ) 

- sterować żaglowcem 

- obserwować obiekty na morzu 

- łowić ryby, ściągać je z haczyków, patroszyć je 

- poznaliśmy nowe słówka, operujemy słownictwem żeglarskim 

- przygotowywać posiłki, nakrywać do stołu, porządkować mesę i kambuz po posiłkach 

- sprzątać rejony porządkowe 

 

 

 



Uczyliśmy się poprzez: 

- pracę, własne działanie 

- naśladownictwo 

- doświadczanie za pomocą różnych zmysłów – wzroku, słuchu, dotyku, węchu i smaku 

- obserwację  

- aktywne słuchanie i mówienie ( wykład, pogadanki ) 

 

Morze nauczyło nas: 

- punktualności 

- odporności na stres 

- dzielności i odwagi 

- wiary we własne siły i możliwości 

- odpowiedzialności za wspólnie wykonywane zadań 

- dyscypliny 

- współpracy i współdziałania w zespole 

- sumienności w wykonywaniu zadań 

- stosowania się do zasad i reguł 

- ostrożności i bezpiecznego poruszania się po żaglowcu 

- pomagania innym – chorym, słabszym, mniej sprawnym 

- szacunku do drugiego człowieka 

- solidarności 

- systematyczności 

- przyjaźni 

- wytrwałości 

- cierpliwości 

- empatii ( wczuwania się w uczucia innych ), wrażliwości na cudzą krzywdę 

- wykonywania różnego rodzaju prac, nawet takich które sprawiały wcześniej trudności 

- ćwiczenia charakteru 

- pokonywania trudności 

- logicznego myślenia 

- większej aktywności i zaangażowania na co dzień 

- oszczędności 

- dokładności w wykonywaniu poszczególnych zadań 

- tęsknić za bliskimi, za krajem ojczystym, marzyć o domu i o własnym łóżku 

 

Morze uczy i wychowuje. 

 

Na koniec nasuwa nam się pytanie: 

 

Czy w przyszłości znajdą się śmiałkowie, którzy po przeczytaniu naszego pamiętnika zmierzą 

się  z walką z żywiołem jakim jest morze?  

 

Jedziemy nocą. Wszyscy śpimy.  

Nie wiadomo kiedy mija podróż. Docieramy do Złotoryi w niedzielę o 11.30 rano. Jutro do 

szkoły i do pracy! Nareszcie wśród swoich. Tęskniliśmy za Wami! 

 

 

 

 

 



 

Dziękujemy z całego serca Fundacji STS Fryderyk Chopin w Warszawie za umożliwienie 

nam spełnienia swoich marzeń. Morze wiele nas nauczyło.  

 

Dziękujemy Panu Łukaszowi Mucha z Fundacji STS Fryderyk Chopin w Warszawie za 

stały, bardzo dobry kontakt telefoniczny i mailowy w sprawie wyjazdu na rejs. Panie Łukaszu, 

jesteśmy wdzięczni że można było zapytać Pana o wszystko, o każdej porze dnia, nawet                      

w weekendy. Zawsze służył Pan pomocą i rozwiewał wszelkie nasze wątpliwości związane             

z rejsem. 

 

Podziękowania należą się również całej załodze, która przez 14 dni starała się nauczyć nas 

wielu czynności wykonywanych na statku, często służyła dobrą radą, pokazała nam jak 

wygląda życie żeglarza na morzu. 

 

Dziękujemy dyrektorowi naszego Ośrodka, Panu Pawłowi Gorczycy że znalazł środki 

finansowe na pokrycie kosztów dojazdu  i powrotu z rejsu, a co najważniejsze - pozwolił nam 

poznać tajniki morza. Pomimo tak krótkiego czasu, jaki mieliśmy na podjęcie decyzji                       

i przygotowanie się do rejsu, zaufał nam, że jesteśmy odpowiednią ekipą, która poradzi sobie  

2 tygodnie na morzu w tak trudnych warunkach. 

 

Dziękujemy prywatnemu sponsorowi naszych posiłków w drodze do domu – Pani Lucynie 

Rajczakowskiej, która przekazała nam na ten cel środki finansowe. 

 

 

 

Paulina, Agnieszka, Adrian, Andrzej, Dorota 

 

 


