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Pod koniec maja tego roku Zbigniew
Gutkowski ukoñczy³ samotne regaty do-
oko³a �wiata Velux 5 Oceans. Sta³ siê w ten
sposób pierwszym Polakiem w historii,
który wzi¹³ udzia³ w tego rodzaju impre-
zie. Nieco ponad miesi¹c pó�niej Tomasz
Cichocki wyruszy³ z Brestu w swój samot-
ny rejs wokó³ ziemi bez zawijania do
portów. Podobne przedsiêwziêcie zapo-
wiada na jesieñ inny, s³ynny polski ¿eglarz
Roman Paszke.

To tylko przyk³ady z ostatniej chwili.
Lata ubieg³e te¿ obfitowa³y w podobne

przedsiêwziêcia. W�ród nich by³y a¿ trzy
samotne, kobiece podró¿e tego rodzaju
� Joanny Pajkowskiej, Marty Szi³ajtis-Obie-
g³o i Nataszy Caban. Wszystko to pozwa-
la s¹dziæ, ¿e samotne p³ywanie jachtem
¿aglowym dooko³a �wiata prze¿ywa w na-
szym kraju swoisty renesans. I oczywi�cie,
prowokuje do pytañ.

W jednym z listów do redakcji, miesz-
kaj¹cy we Francji Andrzej Kowalczyk,
którego syn Jan zakoñczy³, trzy dni po
Gutkowskim, swój rejs dooko³a �wiata,
w wiêkszo�ci samotny (czytaj na str. 31 -

red.), poprosi³ nas o ustalenie dok³adnej
listy polskich ¿eglarzy, którzy maj¹ na kon-
cie podobny wyczyn. Poda³ te¿ swój w³a-
sny spis tych nazwisk. Z pozoru proste
zadanie, ku naszemu zaskoczeniu, nastrê-
czy³o nam jednak sporo trudno�ci.

Wydawa³o siê, ¿e listê samotnych,
polskich ¿eglarzy ustalimy bez wiêksze-
go problemu. Przez kilka tygodni werto-
wali�my ksi¹¿ki, spisy ¿eglarskich nagród
i internet. O sprawê pytali�my te¿ kilku
specjalistów. Spisy zmienia³y siê kilkakrot-
nie. Pierwotnie, ustalona z pamiêci na
dziewiêæ osób, liczba Polaków, którzy
samotnie op³ynêli �wiat uros³a do kilku-
nastu. Piszemy ostro¿nie �kilkunastu�,  bo
co ciekawe, wiele wskazuje, ¿e jest to
spis niekompletny.

Trudne z definicji

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest
przynajmniej kilka. Pierwsza to stan ba-
dañ nad polskim samotnym jachtingiem
oceanicznym. Na palcach jednej rêki
mo¿na policzyæ ludzi profesjonalnie zaj-

Kilkunastu �mia³ych ludzi

Wydaje siê, ¿e Polacy wrócili do samotnego ¿eglowania
dooko³a �wiata uznawanego za najwy¿sze ¿eglarskie

osi¹gniêcie. Ilu z nich dotychczas dokona³o tego wyczynu?
Okazuje siê, ¿e ustalenie takiej listy nie jest proste.

po polsku
Samotni Leonid Teliga by³ pierwszy.
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muj¹cych siê w Polsce badaniem dziejów
¿eglarstwa. Nie istnieje ¿aden oficjalny
i potwierdzony (czytaj: nie budz¹cy ¿ad-
nych w¹tpliwo�ci) rejestr polskich ¿egla-
rzy, którzy samotnie okr¹¿yli ziemski glob.

Publikacje po�wiêcone tematowi s¹
albo fragmentaryczne albo nieaktualne.
Prace z okresu PRL-u, z oczywistych
wzglêdów, pomija³y na przyk³ad osi¹gniê-
cia ¿eglarzy polonijnych. Nowszych ksi¹-
¿ek brak. Wyj¹tkiem jest znakomity �Pol-
ski samotny jachting oceaniczny 1936-
1996� Andrzeja Urbañczyka, ¿eglarza z hi-
storycznym wykszta³ceniem, który sam
ma na koncie zamkniêcie Wielkiej Pêtli
wokó³ ziemi. W opisie dokonañ polskich,
samotnych ¿eglarzy nie ma jednak
w ksi¹¿ce ostatniego okresu obejmuj¹ce-
go piêtna�cie lat.

Problem stanowi te¿ definicja samot-
nego p³ywania wokó³ ziemi. Czym ono
jest? Na jakiej trasie? Nie ma jednoznacz-
nej odpowiedzi na te pytania. Istniej¹
spore rozbie¿no�ci w rozumieniu warun-
ków, jakie musi spe³niaæ tego rodzaju rejs
i co najmniej kilka jego definicji. Ba! A jak
traktowaæ takie kwestie jak obecno�æ
zwierz¹t, np. ukochanego kota czy psa
na jachcie? Czy wtedy jest to tak¿e sa-
motna ¿egluga? Tylko z pozoru takie py-
tania wydaj¹ siê zakrawaæ na ¿art. Nie-
którzy, ca³kiem na powa¿nie uwa¿aj¹, ¿e
kontakt z ulubionymi czworonogami u³a-
twia znoszenie samotno�ci podczas d³u-
giego rejsu.

Im dalej w las, tym wiêcej drzew. Je-
�li bowiem istniej¹ rozbie¿no�ci w tak

podstawowej sprawie jak opisana powy-
¿ej, to co z innymi? Czy rejs wokó³ Przy-
l¹dka Horn to to samo co przez Kana³
Panamski? Czy op³yniêcie ziemi bez za-
wijania do portów mo¿na porównaæ
z podró¿¹ z przystankami? A nawet z licz-
nymi powrotami do domu w miêdzycza-
sie? A co z okr¹¿eniem ziemi podczas re-
gat? Jak maj¹ siê wspó³czesne rejsy na
jachtach naszpikowanych elektronik¹,
z mo¿liwo�ci¹ zadzwonienia do rodziny
nawet z najbardziej odludnego miejsca
Oceanu Po³udniowego, do wypraw
sprzed czterdziestu lat, kiedy takich mo¿-
liwo�ci nie by³o?

Poszukiwanie odpowiedzi na powy¿-
sze pytania wydaje siê bezcelowe. Tro-
chê ³atwiejsze by³oby mo¿e ocenienie
polskich osi¹gniêæ w samotnym p³ywa-
niu dooko³a �wiata na tle sukcesów in-
nych nacji w tej dziedzinie.

Ale tutaj te¿ napotykamy trudno�ci nie
do przezwyciê¿enia. Czy bowiem takie
porównania s¹ w ogóle sensowne? Na
pierwszy rzut oka tylko rejs Krystyny
Chojnowskiej-Liskiewicz, która by³a
pierwsz¹ kobiet¹, która op³ynê³a jachtem
w pojedynkê ziemiê, wpisa³ siê na sta³e
(choæ tak¿e nie bez oporów) do anna-
³ów �wiatowego jachtingu.

Jeden rejs. W porównaniu z innymi
potêgami ¿eglarskimi to ma³o. Ale pamiê-
tajmy o naszej historii. O tym, ¿e przed
wojn¹ mieli�my wa¿niejsze sprawy na
g³owie ni¿ ¿eglowanie po oceanach. Z ko-

lei ¿eglarstwo w Polsce Ludowej nie roz-
wija³o siê w normalnych warunkach. Trze-
ba to braæ pod uwagê, aby nie dokony-
waæ zbyt ³atwych ocen, ca³kowicie deza-
wuuj¹c polskie osi¹gniêcia w samotnym
p³ywaniu dooko³a �wiata. Przeceniaæ ich
te¿ nie ma co.

Lista, któr¹ prezentujemy poni¿ej jest
�demokratyczna�. Nie silili�my siê na usta-
lenie jednej definicji samotnego op³yniê-
cia jachtem ¿aglowym �wiata dooko³a. Po
prostu umie�cili�my na niej nazwiska tych
¿eglarzy, których rejsy uchodz¹ za takie.
Niezale¿nie od trasy i sposobu p³yniêcie,
tzn. czy odby³ siê on non stop, czy z za-
wijaniem do portów, a je�li z przerwami
to jak d³ugie one by³y (i czy odby³y siê
ze zwierzêtami na pok³adzie, czy nie).
Przedstawimy je w kolejno�ci chronolo-
gicznej, od pierwszego do ostatnio zakoñ-
czonego.

P³ywanie na ludowo

Pierwszy samotny rejs dooko³a �wia-
ta odby³ w latach 1967-69 Leonid Teli-
ga na jachcie Opty. By³ to najbardziej chy-
ba zideologizowany wyczyn w dziejach
polskiego ¿eglarstwa. Teliga sta³ siê bo-
haterem komunistycznej propagandy.
Przez ca³e lata tworzono mit, jakoby hi-
storia polskiego ¿eglarstwa zaczyna³a siê
w ogóle od tego nazwiska. Celowo zapo-
minano o osi¹gniêciach przedwojennych

Henryk Jasku³a op³yn¹³ ziemiê
w rejsie non stop.
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¿eglarzy (choæby W³adys³awa Wagnera),
choæ mo¿e nie tak spektakularnych, to
jednak realizowanych w nieporównywal-
nie trudniejszych warunkach. Zarzucano
nieraz Telidze komunizowanie i lojalno�æ
wobec w³adz PRL-u. Bezsprzecznie po-
zostaje on jednak tym, który rozpocz¹³
samotne, polskie ¿eglarskie podró¿e do-
oko³a �wiata.

W latach 1972-73 samotnie dooko³a
globu wybra³ siê Krzysztof Baranow-
ski na Polonezie. Ten rejs zas³uguje na
uwagê, bo by³ pierwszym, polskim sa-
motnym pokonaniem Hornu na jachcie,
ale i dlatego, ¿e Baranowski nie okaza³
siê ¿eglarzem jednego rejsu. Ju¿ w nowej
rzeczywisto�ci, w latach 1999-2000, na

jachcie Lady B. ponownie op³yn¹³ �wiat
w pojedynkê. I pozostaje jedynym Pola-
kiem z takim sukcesem na koncie.

Na kolejne ¿eglarskie emocje czekaæ
trzeba by³o trzy lata. Jako trzecia na tra-
sie dooko³a �wiata pojawi³a siê kobieta �
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz
(rozmowa z pani¹ kapitan na str. 35 - red).
Op³ynê³a ziemiê na Mazurku w latach
1976-78. Stanê³a wobec szansy bycia
pierwsz¹ w ogóle kobiet¹, która tego do-
kona i znakomicie umia³a j¹ wykorzystaæ.
Poniewa¿ by³a ¿eglark¹ z komunistyczne-
go kraju, jej sukces bywa³ nieraz nego-
wany na Zachodzie. Niesprawiedliwie.
Dziêki temu rejsowi Chonowska-Liskie-
wicz sta³a siê nie tylko pierwsz¹ dam¹

polskiego, ale bez w¹tpienia tak¿e �wia-
towego ¿eglarstwa.

Czwarty, w latach 1979-80, samotnie
dooko³a �wiata wyruszy³ Hanryk Jasku-
³a na Darze Przemy�la. By³o to pierw-
sze, polskie op³yniêcie �wiata non stop,
na dodatek wokó³ Przyl¹dka Horn. I do
dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej
imponuj¹cych osi¹gniêæ w historii polskie-
go jachtingu. Szczególnie, ¿e trasa wypra-
wy wiod³a z Gdyni do Gdyni.

W latach 1976-1980, a wiêc mniej
wiêcej w tym samym czasie co Jasku³a,
samotnie dooko³a globu p³yn¹³ inny
¿eglarz � Zbigniew Puchalski na Mi-
randzie, jachcie, co warte podkre�lenia,
bez silnika! Zdumiewaj¹ce, ¿e jego suk-
ces przez lata, nie tylko Polski Ludowej,
by³ marginalizowany. Tym bardziej, ¿e
w odró¿nieniu od innych ¿eglarzy, Puchal-
ski nie by³ wspierany przez w³adze pañ-
stwowe. Znamienne, ¿e za swoje osi¹gniê-
cie nie otrzyma³ nawet presti¿owej na-
grody Rejsu Roku i Srebrnego Sekstantu.

Po kolejnych trzech latach (1983-84)
w samotn¹ ¿eglugê dooko³a �wiata wy-
bra³ siê Andrzej Urbañczyk (znany bar-
dziej ze swoich osi¹gniêæ tratwowych) na
jachcie Nord IV. P³yn¹³ w formule �trzy
oceany, trzy porty � w ci¹gu jednego
roku�. I uda³o mu siê! W ten sposób
Urbañczyk sta³ siê pierwszym Polakiem
na sta³e mieszkaj¹cym za granic¹, który
tego dokona³.

Rejs Urbañczyka zamyka listê Pola-
ków, którzy przed 1989 rokiem op³ynêli
samotnie �wiat dooko³a. Po tej dacie pol-
ski jachting, tak jak i ca³y kraj, znalaz³ siê
w zupe³nie innej rzeczywisto�ci. Polska na
nowo odzyska³a niepodleg³o�æ, do kraju
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Joanna Pajkowska -
najszybszy polski ¿eglarz

w samotnym rejsie
dooko³a �wiata.

Marta Szi³ajtis-Obieg³o
- najm³odsza Polka,
która zamknê³a
samotnie Wielk¹ Pêtlê.
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wróci³a demokracja i wolny rynek. Doro-
bek okresu PRL-u to sze�æ samotnych
rejsów dooko³a �wiata, z czego dwa �nie-
pañstwowe�, za� jeden odbyty przez
¿eglarza mieszkaj¹cego poza Polsk¹.

Wolno�æ ¿eglugi

Po podró¿y Urbañczyka na kolejn¹
samotn¹ podró¿ Polaka dooko³a �wiata na
jachcie trzeba by³o czekaæ a¿ 15 lat! By³
to, wspomniany ju¿ wy¿ej, rejs Krzyszto-
fa Baranowskiego, który udowodni³, ¿e
doskonale potrafi siê odnale�æ w nowej
sytuacji. Potem znowu nast¹pi³a, tym ra-
zem siedmioletnia, przerwa.

W latach 2007-08 Tomasz Lewan-
dowski, na sta³e mieszkaj¹cy w USA,
odby³ samotny rejs dooko³a �wiata na jach-
cie Luka. To by³ druga polska, samotna
podró¿ tego rodzaju bez zawijania do
portów. A, jakby tego by³o ma³o, prowa-
dzi³a tras¹ odwrotn¹ ni¿ zwykle, czyli ze
wschodu na zachód oraz wokó³ Przyl¹d-
ka Horn. By³a to dopiero szósta tego ro-
dzaju wyprawa w historii �wiatowego jach-
tingu.

Potem nast¹pi³ rok 2009, który zazna-
czy³ siê najwiêksz¹ jak do tej pory, obfi-
to�ci¹ zakoñczonych, samotnych, polskich
rejsów dooko³a �wiata pod ¿aglami.
W tym bowiem czasie Wielk¹ Pêtlê za-
mknê³o a¿ czterech naszych rodaków,
a przede wszystkim rodaczek � Joanna
Pajkowska, Marta Szi³ajtis-Obieg³o, Nata-
sza Caban i Andrzej Lepiarczyk. Warto pod-
kre�liæ w tym zestawieniu obecno�æ a¿
trzech kobiet. Polki wróci³y do tego rodza-
ju p³ywania po raz pierwszy od czasów
Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz i niemal
dok³adnie w 30 lat od jej wyczynu.

Joanna Pajkowska p³ynê³a na jach-
cie Mantra Asia. Jej rejs okaza³ siê naj-
szybszym w dziejach polskiego ¿eglarstwa
samotnym op³yniêciem ziemi. Trwa³ za-
ledwie 198 dni. Z kolei Marta Szi³ajtis-
Obieg³o p³ynê³a na jachcie Mantra Ania,
pochodz¹cym z tej samej szczeciñskiej
stoczni Andrzeja Armiñskiego. 23-letnia
wówczas ¿eglarka sta³a siê najm³odsz¹
Polk¹ z takim sukcesem na koncie. Nata-
sza Caban zakoñczy³a swój rejs najpó�-
niej z ca³ej trójki. P³ynê³a na jachcie Ta-
nasza Polska Ustka. Mieszkaj¹cy na sta³e
w Kanadzie Andrzej Lepiarczyk dope³-
nia �z³ot¹ listê� sukcesów roku 2009. Swój
rejs odby³ na jachcie Mighty Chicken.

Na kolejny polski, ¿eglarski wyczyn
na samotnej trasie dooko³a ziemi nie trze-
ba by³o d³ugo czekaæ. Jak pisali�my ju¿
powy¿ej, zwi¹zany on jest z nazwiskiem

Zbigniewa Gutkowskiego (o przywi-
taniu Gutka w Sopocie czytaj na str. 5 red.).
Pokonawszy przeszkody natury finanso-
wej uda³o mu siê, na jachcie Operon Ra-
cing, wystartowaæ w najstarszych i najd³u¿-
szych regatach samotnych ¿eglarzy na
�wiecie. Spisa³ siê znakomicie zajmuj¹c,
pomimo trapi¹cych go podczas wy�cigu
awarii i wypadków, drugie miejsce. Sta³
siê czwartym w kolejno�ci (po Baranow-
skim, Jaskule i Lewandowskim) Polakiem,
który samotnie op³yn¹³ pod ¿aglami Przy-
l¹dek Horn. 38-letni Gutkowski nie za-
mierza spoczywaæ na laurach. Ju¿ planu-
je kolejne projekty. Niewykluczone, ¿e
który� z nich bêdzie nastêpnym samot-
nym rejsem dooko³a �wiata.

Wszystko wskazuje na to, ¿e nieba-
wem listê polskich samotnych ¿eglarzy
na tej trasie trzeba bêdzie uzupe³niæ o ko-
lejne nazwisko � Tomasza Cichockiego.
W tej chwili ¿eglarz, na jachcie Polska
Mied�, znajduje siê na Atlantyku, p³yn¹c
wzd³u¿ afrykañskich wybrze¿y. Je�li uda
mu siê zamkn¹æ Wielk¹ Pêtlê, stanie siê
ósmym Polakiem, licz¹c od 1989 roku,
który tego dokona. Jest te¿ szansa, aby
do tego grona do³¹czy³ wkrótce Roman
Paszke. By³by dziewi¹ty.

Dorobek wolnej Polski w samotnej
¿egludze dooko³a �wiata jest zatem wiêk-

szy ni¿ PRL-u. Odby³o siê w nim 7 tego
rodzaju podró¿y, z czego dwie zosta³y
odbyte przez Polaków stale mieszkaj¹-
cych poza granicami kraju. Kolejna trwa.
Jak widaæ, wolno�æ nie zaszkodzi³a takim
przedsiêwziêciom. Sta³a siê wrêcz ich
znakomitym stymulatorem. A pamiêtaæ
trzeba, ¿e na ich przeprowadzenie trze-
ba by³o okresu o po³owê krótszego od
poprzedniego.

Podsumowuj¹c. W historii polskiego
¿eglarstwa odnotowali�my dotychczas 12
¿eglarzy, którzy samotnie op³ynêli ziemiê
jachtem. Maj¹ oni na koncie 13 takich
rejsów (Baranowski dwa). Szkopu³ w tym,
¿e nie wiadomo, czy przedstawiona przez
nas lista jest pe³na. Kiedy j¹ ustalali�my,
natknêli�my siê na jeszcze trzy inne na-
zwiska, które byæ mo¿e powinny siê na
niej znale�æ. Nie uda³o siê jednak ich
potwierdziæ. Nasz spis pozostawiamy
otwarty. Mo¿e uda siê go uzupe³niæ? Je�li
kto� chcia³by tego dokonaæ, proszê napi-
saæ na adres mailowy autora tekstu:
tomasz.falba@naszemorze.com.pl.
A póki co, wracaj¹c do pocz¹tku artyku-
³u, radzimy wszystkim, aby pisali o kilku-
nastu Polakach, którzy samotnie op³ynêli
�wiat pod ¿aglami.

Tomasz Falba
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Tomasz Lewandowski
� op³yn¹³ �wiat ze wschodu na zachód.
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