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WÅadysÅaw Wagner byÅ patronem mojej druÅ¼yny, wiÄc o kaÅ¼dej ze trzech
ZJAW mógÅbym osobnÄ gawÄdÄ wyskrobaÄ...
...lecz tym razem postaram siÄ w skrócie opowiedzieÄ o wszystkich trzech naraz.

Lektura przygód oceanicznych Å¼eglarzy wywieraÅa bardzo silny wpÅyw na
mÅode umysÅy. Marzono o dokonaniu podobnych wyczynów pod polskÄ
banderÄ i przygotowywano siÄ do tego jawnie lub skrycie. Pierwszym
Å¼eglarzem, któremu udaÅo siÄ zrealizowaÄ oceaniczne zamysÅy byÅ
harcerz, WÅadysÅaw Wagner. Wspólnie z uczniem malarskim Rudolfem
KorniÅowskim przebudowaÅ on wydobyty z gdyÅskiego piasku wrak starej
szalupy dÅugoÅci 3,8 metra i wyposaÅ¼yÅ w oÅ¼aglowanie gaflowe oraz
balast. Zamiarem WÅadka Wagnera byÅo odbycia wielkiego rejsu.

W dniu 8 lipca 1932 roku odbyÅo siÄ w Gdyni skromne poÅ¼egnanie ZJAWY, na
której dwaj zapaleÅcy wyruszali rzekomo w baÅtycki rejs. Wyprawa byÅa niewÄ
tpliwie szalona, gdyÅ¼ mÅodzi Å¼eglarze nie mieli ani odpowiedniego statku, ani
wystarczajÄ cej wiedzy Å¼eglarskiej, ani Årodków na odbycie dalekiej podróÅ¼y
oceanicznej. JuÅ¼ na Skagerraku okazaÅo siÄ, Å¼e ZJAWA jest Åºle
zrównowaÅ¼ona i wymaga zaÅoÅ¼enia bukszprytu i duÅ¼ego kliwra. Po tej
przeróbce powierzchnia jej Å¼agli wynosiÅa 38 m². ZJAWA w dalszÄ drogÄ
popÅynÄÅa przez Morze PóÅnocne. W pobliÅ¼u brzegów holenderskich
spotkaÅa parowiec TCZEW, któremu Wagner przekazaÅ pierwsze informacje o
swojej wyprawie. PeÅna przygód nawigacja doprowadziÅa ZJAWÄ do Lizbony,
gdzie przyjÄto trzeciego uczestnika Frydsona, zatrudnionego przez polski konsulat
w Portugalii. W poÅowie stycznia 1933 roku ZJAWA zawitaÅa do Casablanki, gdzie
nastÄ piÅo spotkanie z Alainem Gerbault, odbywajÄ cym jednÄ z kolejnych
swych wypraw.
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Dalszym etapem byÅ Dakar, gdzie ZJAWÄ przezbrojono na jol, dodajÄ c drugi
maszt. Z Dakaru ZJAWA rozpoczÄÅa 21 kwietnia 1933 roku skok przez Atlantyk,
sterujÄ c ku brzegom brazylijskim i zawijajÄ c 3 czerwca do portu Belem po drugiej
stronie Atlantyku. Wtedy zaÅogÄ opuÅciÅ chory Rudek KorniÅowski. Dalsza
Å¼egluga prowadziÅa przez Trynidad do portu Colon w pobliÅ¼u Cristobal. Tam
WÅ. Wagner sprzedaÅ jacht i rozstaÅ siÄ z Frydsonen. Zanim przystÄ piÅ do
poszukiwania innego jachtu napisaÅ wspomnienia z dotychczasowych przygód i
przesÅaÅ je do kraju. Potem kupiÅ niewykoÅczony jacht i nie majÄ c
wÅaÅciwie szansy na uruchomienie go, przystÄ piÅ do pracy. W marcu 1934
roku otrzymaÅ pierwszÄ zaliczkÄ od polskiego wydawcy, w maju zamówienie na
cykl reportaÅ¼y dla "Gazety Polskiej". Opisy jego wyprawy cieszyÅy siÄ w
ojczyÅºnie wielkÄ poczytnoÅciÄ , byÅa to bowiem szczera relacja z Å¼eglugi
odbywanej wedÅug sÅoÅca i gwiazd .

Przygotowanie jachtu do dalszej Å¼eglugi byÅo bardzo kosztowne. Wtedy nad
Wagnerem roztoczyÅ opiekÄ ZwiÄ zek Harcerstwa Polskiego. Jego ZJAWA II
byÅa keczem o 100 m² Å¼agli, o dÅugoÅci 14,4 metra, szerokoÅci 3,9 metra i
zanurzeniu 1,3 metra. Kiedy jacht byÅ juÅ¼ na wodzie, do portu Colon zawitaÅ
DAR POMORZA. Spotkanie byÅo radosne. W grudniu 1934 roku. ZJAWA II
przebyÅa na holu za DAREM POMORZA KanaÅ Panamski. Na Oceanie Spokojnym
nastÄ piÅo rozstanie. WÅadek z nowym towarzyszem podróÅ¼y, Józefem
SzczyptÄ , poÅ¼eglowaÅ na Morza PoÅudniowe. W paÅºdzierniku 1935 roku na
Wyspie Suva, w archipelagu FidÅ¼i okazaÅo siÄ, Å¼e poszycie jachtu
przeÅ¼arÅy Åwidraki. WÅadek Wagner sprzedaÅ wrak jachtu, rozstaÅ siÄ ze
SzczyptÄ i popÅynÄ Å statkiem do Australii.

W Sydney spotkaÅ Å¼yczliwych Polaków, czekaÅo teÅ¼ na niego honorarium za
ksiÄ Å¼kÄ. W teczce miaÅ rysunki konstrukcyjne nowego jachtu, który
zamierzaÅ zbudowaÄ w Ekwadorze. ZJAWA III gotowa byÅa do Å¼eglugi dopiero
w koÅcu czerwca 1937 roku. MajÄ c za towarzysza australijskiego Polaka
WÅadysÅawa Kondratowicza, wypÅynÄli z portu Guayaquil przez Wyspy
Tuamotu, a w koÅcu sierpnia dopÅynÄli z Ekwadoru do Tahitii. Potem Wagner
odwiedziÅ na Bora-Bora Alaina Gerhault i w listopadzie zawinÄ Å do Sydney. Po
oÅmiomiesiÄcznym pobycie w Australii WÅadek Wagner wyruszyÅ 10 lipca

page 2 / 3

WODNIACY
Vortal harcerzy wodnych

1933 roku w drogÄ powrotnÄ do kraju. Do zaÅogi przyjÄ Å dwóch australijskich
skautów: Walscha i Smitha. Ten ostatni szybko zrezygnowaÅ z wyprawy, ustÄpujÄ
c miejsca Bernardowi Plowrightowi.

WÅadysÅaw Wagner obraÅ drogÄ przez DÅ¼akartÄ, gdzie oczekiwaÅ go
patent kapitaÅski wydany przez Polski ZwiÄ zek Å»eglarski. Z DÅ¼akarty przez
Morze Czerwone, KanaÅ Suezki i Gibraltar ZJAWA III pÅynÄÅa na Atlantyk. Dnia
4 lipca 1939 roku WÅadysÅaw Wagner znalazÅ siÄ na trawersie portugalskiego
przylÄ dka Faro, który dokÅadnie przed szeÅciu i póÅ laty minÄ Å na ZJAWIE I.
ZapisaÅ w dzienniku:"Pierwszy polski jacht okrÄ Å¼yÅ ZiemiÄ", co w gruncie
rzeczy nie byÅo prawdÄ , gdyÅ¼ dotyczyÅo jedynie jego samego.

Wagner nie dotarÅ do Polski. II Wojna Åwiatowa zaskoczyÅa go w Great
Yarmouth w Anglii, dokÄ d zawinÄ Å po drodze.
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