
WALDEMAR
MIECZKOWSKI
Na oceany marzeÒ
zaprowadzi≥ go Jack
London, na mazurskie
jeziora - 9 Bia≥ostocka
Druøyna Harcerzy
„B≥Íkitna Dziewiπtka", na
mostek kapitaÒski
ZAWISZY CZARNEGO -

wygrany konkurs, na
Horn - takøe funkcja
komendanta Centrum
Wychowania Morskiego
ZHP, która pomog≥a
zrealizowaÊ projekt
wyprawy. Na pok≥ad
wchodzi z gitarπ.

Mira Urbaniak

Kiedy przyjecha≥ na wybrzeøe
z wycieczkπ z bia≥ostockiej podsta-
wówki zachwyci ≥y go morze
i GdaÒsk. Zdecydowa≥, øe to sπ je-
go miejsca i choÊ nie wiedzia≥ jak
i kiedy, postanowi≥ tu wróciÊ. Na ra-
zie jednak przeøywa≥ mÍskie przy-
gody z bohaterami Londona wúród
úniegów i lodów pó≥nocy, myúlπc,
øe i to moøe kiedyú uda≥oby siÍ
przeøyÊ naprawdÍ.

Pierwszy krok w stronÍ wody
zrobi≥ przez harcerstwo, choÊ dru-
øynÍ wodnπ wybra≥, jak twierdzi,
z powodu granatowego munduru,
w którym mu do twarzy. Ale øeglo-
wanie to juø by≥a powaøna sprawa,

a z jezior trzeba by≥o oczywiúcie tra-
fiÊ na morze i na pok≥ad ZAWISZY

CZARNEGO.

Prze≥omowym okaza≥ siÍ rejs
ZAWISZ• do Kanady na OperacjÍ
Øagiel w 1984 roku. Kilkadziesiπt
dni w morzu, skok przez ocean,
úwiatowe regaty i awans z za≥o-
ganta na oficera wachtowego
obiecywa≥y niezwyk≥e przeøycia.
Nie przypuszcza≥ jak wielka to bÍ-
dzie lekcja wychowania morskie-
go. ZAWISZ• CZARNY razem z in-
nymi øaglowcami wystartowa≥ do
regat u wybrzeøy Kanady. Na od-
cinku miÍdzy Bermudami i Halifa-
xem odebrano sygna≥ SOS z an-

gielskiego øaglowca MARQUEZ.

Jan Sauer- kapitan ZAWISZY zde-
c y d o w a ≥ o wycofaniu z regat
i przystπpieniu do akcji ratowni-
czej. Brytyjski øaglowiec zatonπ≥
w 20 minut, uratowano 8 cz≥onków
za≥ogi. ZAWISZA CZARNY przegra≥
regaty, ale z Kanady wraca≥ z na-
grodπ „Fair play". Waldek zanoto-
wa≥ swoje pierwsze wielkie mor-
skie doúwiadczenie - podziw dla
odwagi i umiejÍtnoúci kapitana,
nie bohaterstwo, ale ciÍøkπ pracÍ
i gotowoúÊ za≥ogi do wykonywania
najtrudniejszych jego poleceÒ oraz
pokorÍ wobec morza, øywio≥u, któ-
ry pozwala przetrwaÊ dobrze przy-
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gotowanym, a si≥Í swπ boleúnie
pokazuje arogantom. l namawia
do wspó≥pracy, a nie walki, która
zawsze koÒczy siÍ przegranπ cz≥o-
wieka. Wtedy podúwiadomie po-
czu≥, øe bÍdzie p≥ywa≥ na sta≥e.

Nie uda≥o siÍ znaleüÊ pracy na
wybrzeøu, szkoli ≥ wiÍc øeglarzy
w Szkole Harcerstwa Starszego
„Perkoz" pod Olsztynkiem, by po ja-
kimú czasie znaleüÊ siÍ w Gdyni
w Centrum Wychowania Morskie-
go ZHP i w kolejnych rejsach uzu-
pe≥niaÊ takøe swoje morskie wy-
kszta≥cenie.

Powoli spe≥nia≥y siÍ marzenia
ch≥opca z wycieczki nad morze. Pra-
wie wszystko by≥o w zasiÍgu rÍki,
takøe niespodziewanie obrazy
z ksiπøek Londona nabra≥y realnego
kszta≥tu.

Odnalaz≥ je w wyprawach na
Spitsbergen, które odby≥ jako zawo-
dowy marynarz na pok≥adzie OCEA-

NII - øaglowego statku Polskiej Aka-
demii Nauk.

By≥ rok 1994 - minÍ≥o dziesiÍÊ
lat od pierwszego oceanicznego
doúwiadczenia Waldka. Centrum
Wychowania Morskiego ZHP
w Gdyni - armator ZAWISZY

CZARNEGO og≥osi≥ konkurs na ka-
pitana øaglowca. Do przyjÍcia te-
go wyzwania namówi≥ go ówczes-
ny komendant Jan Bi≥at oraz øona
Lucyna, dziÍki której zadomowi≥
siÍ na wybrzeøu - zamieszka≥
w GdaÒsku. Po wygranym konkur-
sie czeka≥ nastÍpny, trudniejszy
egzamin - rejs do Kanady i na
Wielkie Jeziora AmerykaÒskie na
Festiwal Dziedzictwa Morskiego.
Po raz pierwszy w øyciu samodziel-
nie mia≥ poprowadziÊ statek o d≥u-
goúci wiÍkszej niø 14 m i po raz
pierwszy poza Ba≥tykiem. To wiel-
kie przeøycie i stres spotÍgowane
by≥y przez czas trwania rejsu - po-
nad pó≥ roku, róøne za≥ogi, róøne
warunki atmosferyczne i akweny,
ale takøe obowiπzki oficjalne pod-
czas pobytu w kilkudziesiÍciu por-
tach. M≥ody, przystojny polski ka-
pitan z bursztynowym kolczykiem
w uchu, odchodzπcy od kei na øag-
lach, w paradach oddajπcy saluty
kliwrami, a do tego wystÍpujπcy
jak zawodowy muzyk budzi≥ szcze-

ry podziw kanadyjskich i amery-
kaÒsk ich øeglarzy, entuzjazm
dziewczyn wszystkich narodowo-
úci, a nam - jego za≥odze pozwa-
la≥ p≥awiÊ siÍ w czÍúci tylko przez
nas zas≥uøonej s≥awie Ale nie tyl-
ko dobre wspomnienia mia≥y to-
warzyszyÊ temu rejsowi. W drodze
powrotnej z Wielkich Jezior ZAWI-
SZA CZARNY osiad≥ na dwie doby
na mieliünie. Statek uda≥o siÍ ura-
towaÊ bez øadnych strat, nikomu
siÍ nic nie sta≥o, ale kapitan stanπ≥
przed Izbπ Morskπ, która stwierdzi-
≥a jego b≥πd. Przyznanie siÍ do b≥Í-
du by≥o kolejnπ lekcjπ kapitana
Waldka Mieczkowskiego w pracy
na morzu. Wyrok Izby Morskiej nie
przyniós≥ innych konsekwencji i je-
szcze dwa sezony dowodzi≥ ZAWI-

SZ• na Morzu åródziemnym, by
w 1996 roku mostek kapitaÒski za-
mieniÊ na biurko armatora - Ko-
mendanta Centrum Wychowania
Morskiego ZHP w Gdyni.

Trudno by≥o zupe≥nie zrezygno-
waÊ z p≥ywania, ale obowiπzki po-
zwala≥y tylko na krótkie rejsy. Móg≥
za to wróciÊ do ksiπøek z m≥odoúci
i marzeÒ wszystkich øeglarzy - re-
jsu wokó≥ Przylπdka Horn. Ponad
dwa lata projekt ten zaprzπta≥ myú-
li nie tylko Komendanta. By≥ powód,
aby wybraÊ siÍ w podróø do Ame-
ryki Po≥udniowej - Jamboree -
úwiatowe spotkanie skautów
w Chile. A przecieø stamtπd juø tyl-
ko krok do przylπdka. l mimo wszel-
kich przeciwnoúci losu, a moøe
w≥aúnie dlatego, na pok≥adzie ZA-

WISZY CZARNEGO z kapitanem
Waldemarem Mieczkowskim op≥y-
nÍliúmy w 1999 roku Horn i to dwu-
krotnie, a raczej jak twierdzi kapi-
tan - Horn pozwol i ≥ siÍ nam
op≥ynπÊ. l zaraz zastanawia siÍ czy
jest to dzisiaj aø tak niebezpieczne.
„Oczywiúcie warunki tam sπ nie-
zmiennie trudne, ale nowoczesne
systemy nawigacyjne, moøliwoúÊ
odbierania map pogody znacznie
u≥atwiajπ øeglowanie i trudno je po-
równywaÊ z rejsami kliprów sprzed
stu lat, gdy m≥ode, niewielkie za≥o-
gi na wielkich øaglowcach teø po-
konywa≥y tÍ trasÍ - przypomina.
Horn pozostaje przecieø symbolem
i jest nobilitacjπ dla kaødego øegla-

O Waldku mówiπ:

Jan Ludwig
D≥ugoletni kapitan fla-
gowego øaglowca ZHP
ZAWISZA CZARNY
Pierwszy raz spotka≥em
Waldka na pok≥adzie
ZAWISZY CZARNEGO

ponad dwadzieúcia lat
temu. By≥a to dobrze
przygotowana i zorgani-
zowana za≥oga z 9 har-

cerskiej druøyny wodnej z Bia≥egostoku. Potem p≥y-
waliúmy razem wiele razy, min byt moim oficerem
wachtowym w etapie rejsu dooko≥a úwiata. Od po-
czπtku widaÊ by≥o, øe Waldek nie znalaz≥ siÍ na mo-
rzu przypadkiem, ale jest to úwiadomie wybrana dro-
ga øyciowa. To jedyny kapitan ZAWISZY

CZARNEGO, który przeby≥ ca≥π drogÍ od øeglarza,
przez bosmana do mostku kapitaÒskiego, co po-
zwoli≥o w naturalny sposób pokonaÊ barierÍ miÍ-
dzy kubrykiem i rufπ, zaú praca na OCEANII da≥a mu
zawodowe, marynarskie spojrzenie na bezpieczeÒ-
stwo statku. Uda≥o mu siÍ równieø pogodziÊ, co
rzadko siÍ zdarza, pracÍ instruktora harcerskiego
z karierπ øeglarskπ i zawodowπ - komendanta Cen-
trum Wychowania Morskiego ZHR Moøna powie-
dzieÊ, øe idzie mu „úpiewajπco".

Marek Siurawski
Szantymen, øeglarz,
animator wielu pol-
skich imprez szanto-
wych, t≥umacz i autor
ksiπøek o øyciu na øag-
lowcach.
Z Waldkiem dobrze siÍ
øegluje. A jego spokój
i luz biorπ siÍ stπd, øe
kocha i zna uprawiane

rzemios≥o, wiÍc za≥oga czuje siÍ z nim bezpiecznie.
Ma takøe duøπ umiejÍtnoúÊ scalania, integrowania
ludzi, w czym oczywiúcie pomaga mu muzykowanie.
Wiele lat spotykamy siÍ w rejsach i na estradach im-
prez szantowych, ale my siÍ nie starzejemy, my siÍ
rozwijamy. A z Waldka roúnie niepospolity kapitan.

Jadwiga Klimek
j.st. p.u, teúciowa Wal-
dka
Bardzo siÍ ucieszyliúmy,
gdy siÍ okaza≥o, øe nasz
przysz≥y ziÍÊ jest øegla-
rzem i do tego o ujmu-
jπcej aparycji. Wiedzie-
liúmy, øe bÍdzie to
cz≥owiek solidny, prawy,
zrównowaøony. A oka-

za≥ siÍ równieø bardzo czu≥ym, dobrym mÍøem i oj-
cem, tÍskniπcym za domem i rodzinπ, z którπ utrzy-
muje bliski kontakt niezaleønie od odleg≥oúci.
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rza, a ja by≥em przygotowany na du-
øo wiÍkszy wiatr i falÍ i tak napraw-
dÍ, nie øebym siÍ rozczarowat, bo
nie marzÍ o sztormach, ale z ulgπ
przyjπ≥em, øe nie by≥o sytuacji
w której czu≥bym, øe ja lub statek
jest zagroøony, l bardzo siÍ z tego
cieszÍ" - wyznaje. Po optyniÍciu
przylπdka Horn kapitan poprowadzi≥
ZAWISZ  na Szetlandy Po≥udniowe
do Polskiej Stacji Antarktycznej im.
H. Arctowskiegp dodajπc do arkty-
cznych kolejne polarne doúwiad-
czenia.

Wielka wyprawa ZAWISZY

CZARNEGO trwa, a kapitan Walde-
mar Mieczkowski jako Komendant
Centrum Wychowania Morskiego
ZHP przygotowuje siÍ do nowego
sezonu øeglarskiego. Jego najwiÍk-
szπ ambicjπ jest odtworzenie flotyl-
li jachtów mniejszych, co wymaga
posiadania nie tylko znakomitych
szkutników, ale po prostu okreúlo-
nych finansów. To samo dotyczy ZA-

WISZYCZARNEGO, który w grudniu
wraca do kraju, gdzie musi przejúÊ
remont klasowy i zaleønie od úrod-
ków pop≥ynie w przysz≥ym roku na
OperacjÍ Øagiel do USA. Ambicje
komendanta dotyczπ równieø ludzi,
którzy, tak jak on kiedyú, zjawiajπ siÍ
w basenie jachtowym by snuÊ pla-
ny o dalekich podróøach. Stworze-
nie warunków do øeglowania dla
m≥odych ludzi niespecjalnie zamoø-
nych, to takøe ambicja Waldka. Na
razie organizuje rejsy poniøej kosz-
tów dla druøynowych i choÊ w≥aúci-
wie nie staÊ na to CWM, nie chce
z tego rezygnowaÊ.

Ale tak naprawdÍ lepiej niø za
biurkiem czuje siÍ na pok≥adzie, bo
twierdzi, øe na morzu jest jego pra-
wdziwe miejsce. Morze nigdy go nie
zawiod≥o, czasem ludzie, choÊ nie
straci≥ na morzu przyjació≥. Boli go
tylko czasem, øe coú do czego on
dochodzi≥ ciÍøkπ pracπ, inny osiπga
natychmiast i wcale tego nie ceni.
Ale zgadza siÍ, øe kaødy ma prawo
przeøywaÊ øeglarstwo inaczej. Jak
turystykÍ lub jak on - przygodÍ
z morzem.

A wakacje najchÍtniej spÍdza
z øonπ i córkami na jeziorach, bo
øeglarstwo to przecieø takøe styl
øycia.
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