
 

 
Władysław Wagner na „Zjawie III” ze swymi 

przyjaciółmi Walshem i Plowrightem 

WŁADYSŁAW WAGNER  I JEGO PIERWSZY POLSKI REJS DOOKO ŁA ŚWIATA 
 

Pierwszy polski jacht wyruszył w morze kilka 
lat po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości w 
1918 r. Wielką historię naszego żeglarstwa 
rozpoczęli w latach 20. XX w. tacy ludzie jak dr. 
Józef Jakóbkiewicz, który przywiózł do Polski z 
Władywostoku swój Hufiec Syberyjski i uczył go 
żeglować, druh Witold Bublewski, który w 1924 r. 
przekształcił 39 drużynę harcerską z Warszawy w 
drużynę wodniacką, oraz wreszcie generał Mariusz 
Zaruski, który latem 1925 r. wraz z grupą 
pierwszych żeglarskich zapaleńców ruszył na 
Bałtyk na jachcie „Witeź”. Generał Zaruski, 
taternik, założyciel pogotowia górskiego, stworzył 
także podstawy żeglarskiego harcerstwa. Wraz z 
budową miasta i portu w Gdyni powstała w tym 
mieście Morska Drużyna Harcerska. Harcerze 
gdyńscy przez kilka lat odczuwali brak dobrych, 
pełnomorskich jednostek. Dopiero na początku 
1932 r. zakupili od Morskiego Laboratorium 
Rybackiego 25 letni, 9-cio metrowy jacht „Zorza”, 
na którym mieli rozpocząć morskie pływania.  

Jednym z tych harcerzy był Władysław Wagner, samorodny talent żeglarski. Urodzony 17 
września 1912 r. pod Radomiem, w 1927 r. wraz z rodzicami osiedlił się w Gdyni najmłodszym 
wówczas mieście Polski. Pierwsze przeszkolenie żeglarskie przeszedł jako 16-latek, w ośrodku 
żeglarskim w Jastarni. Ukończył także kurs żeglarski prowadzony w gdyńskiej szkole morskiej.  

Od najmłodszych lat marzył o dalekim, oceanicznym pływaniu. Nie miał jeszcze 20 lat, gdy 
wraz z kolegą zaczął szukać swego wymarzonego statku. Po długich poszukiwaniach znaleźli w 
Gdyni, kadłub starej szalupy żaglowo-motorowej. Kilka miesięcy trwał remont i w połowie marca 
1932 r. łódź została zwodowana i otrzymała nazwę „Zjawa”. Obaj chłopcy, wraz z przyjaciółmi, 
opływali jednostkę, zaniedbując przy tym naukę szkolną. Gdy kolega Władka, Janek Piaskiewicz, 
nie otrzymał promocji do następnej klasy, rodzice zabronili mu dalszego pływania. Władek 
Wagner zostałby sam ze swoimi planami gdyby … nie znalazł się następny miłośnik przygód na 
morzu. Był nim Rudolf Korniowski, pomocnik malarski. Obaj mieli wielką, wręcz szaloną 
fantazję. Wyobrazili sobie, że w daleki rejs można płynąć na czymś, co nadawało się jedynie na 
wycieczki po Zatoce Gdańskiej.  

    8 lipca 1932 r. „Zjawa” wyruszyła z Gdyni, żegnana przez nieliczną grupkę znajomych 
przekonanych, że śmiałkowie najdalej za 2-3 tygodnie wrócą do domu.  

„Zjawa”, jacht z czerwonego dębu, o długości 9,2 m, wyposażona w 60 m2 żagli, miała 
jednak skromne wyposażenie nawigacyjne. Już pierwszy dzień żeglugi według ręcznego kompasu 
pokazał, że jeśli chodzi o nawigację, łatwo nie będzie. Żeglarze pomknęli zamiast do Danii, jak 
planowali, w stronę wyspy Olandia. Po tym niespodziewanym doświadczeniu Wagner i 
Korniowski postanowili płynąć do Kopenhagi wzdłuż lądu. Tam zakończył się początkowy etap 
ich rejsu.  

Pobyt w Kopenhadze trwał krótko. Dłuższy za to był postój w Goeteborgu. Tu jacht otrzymał 
nowy kompas, który jednak został wkrótce uszkodzony przy przejściu przez Limfjorden – wąskie 
przejście na północy Dani na Morze Północne. Wiatr złamał wówczas bom, i osadził łódkę na 
mieliźnie. Ściągnięty przez rybaków jacht, zwłaszcza jego takielunek, wymagał naprawy. Gdy 
pogoda poprawiła się jacht wyszedł na Morze Północne. Niedługo po wyjściu „Zjawy” z 
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przystani w Esbjerg napotkała ona polski statek „Tczew”. Było to prawdopodobnie pierwsze 
spotkanie polskiego jachtu z polskim statkiem na wielkich morzach.  

29 sierpnia „Zjawa” weszła do Scheveningen w Holandii. Wydawało się już, że Morze 
Północne łaskawie obeszło się z polskimi śmiałkami, ale u wejścia do kanału La Manche na jacht 
spadł silny wiatr i burza. „Zjawa” zdążyła ukryć się przed nadchodzącym sztormem w belgijskiej 
Ostendzie. Jacht nadal płynął wzdłuż brzegu, zawijając co chwila do któregoś z małych portów. 
Dunkierka, Calais, Boulogne – juz we Francji, Havre, Caen. W żadnym z tych portów nie było 
przesyłek z Polski, wobec czego zapasy gotówki wyczerpywały się. Między Caen a 
Cherbourgiem „Zjawa” znów wpadła w sztorm. Maszt trzeszczał i wyginał się. W ostatniej chwili 
jacht wszedł do małego portu Moulard, cudem omijając skały u wejścia. Następne porty na trasie: 
Brest, Ile d’ Yeu, Sables d’Olonne (tu jacht został wyslipowany i odnowiony), La Rochelle, 
Bayonne. Początek listopada zastał młodych żeglarzy na Zatoce Biskajskiej. Kolejne sztormy i 
szkwały zaganiały „Zjawę” do przeróżnych małych i większych portów hiszpańskich. Brak 
pieniędzy stał się tak dotkliwy, że Wagner i Korniowski zaczęli sprzedawać malowane przez 
siebie pocztówki. Wreszcie w początkach grudnia w Porto Wagner odebrał z poczty długo 
wyczekiwany przekaz pieniężny z Polski. Jacht został tu zatrzymany przez sztorm na dwa 
tygodnie. 

Gdy „Zjawa” wreszcie wypłynęła w morze, pomyślne wiatry pomogły jej szybko dotrzeć 
do Lizbony. Był 18 grudnia 1932 r. W portugalskiej stolicy do załogi dołączył następny 
poszukiwacz przygód, Olaf Frydson, o którym niektórzy piszą, że był pracownikiem polskiej 
ambasady. W pierwszych dniach nowego roku jacht obrał kurs na Casablankę. Przy dobrej 
pogodzie cel został osiągnięty w połowie stycznia.  

W czasie pięciotygodniowego postoju w marokańskim porcie jacht przeszedł gruntowny 
remont. Władysław Wagner spotkał tam m.in. słynnego francuskiego żeglarza Alaina Gerbaulta  
(1893-1941, pierwszy żeglarz, który przebył Atlantyk ze wschodu na zachód, w ciągu 101 dni, na 
jachcie  „Fire Crest”, oraz trzeci w 
dziejach samotny żeglarz, który 
opłynął kulę ziemską w latach 1924-
29  z Cannes, przez Kanał 
Panamski, Przylądek Dobrej 
Nadziei do Hawru, na tym samym 
jachcie) . 22 lutego 1933 r. „Zjawa” 
wypłynęła w kierunku Wysp 
Kanaryjskich. Po kilkudniowym 
oczekiwaniu w Mogadorze na 
korzystny wiatr, trójka śmiałków 
mogła wreszcie z prawie 
niezmienną prędkością 8 węzłów 
pognać na Cap Blanc, a potem już 
do Dakaru. Tu „Zjawa” została 
przetaklowana na jol bermudzki i z większym balastem wyszła 2 kwietnia do Brazylii. 8 tygodni 
trwała podróż przez Atlantyk. Niedaleko wybrzeży Brazylii „Zjawa” weszła w strefę szkwałów. 
28 maja załoga wypatrzyła ląd Ameryki i 3 mile od wybrzeża chłopcy rzucili kotwicę, zbudowali 
prowizoryczną tratwę i popłynęli na brzeg. Tratwa roztrzaskała się o pnie drzew, więc Wagner i 
Frydson musieli koczować pod gołym niebem. Następnego dnia udało im się dostać na swój 
jacht.  

Na początku czerwca jacht zawinął do brazylijskiego Belem. Po miesiącu „Zjawa”, już bez 
Korniowskiego,  który został w Brazylii, ruszyła w dalszą drogę na północ. Ogromna delta 
Amazonki była dla żeglarzy nieprzyjazna – weszli na mieliznę. Znów naprawa kosztowała ich 
kilka tygodni przerwy. We wrześniu „Zjawa” dotarła do Port of Spain na Trynidadzie, gdzie 
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pobyt przedłużył się do miesiąca. Awarie systemów jachtu zmusiły żeglarzy do zawijania do 
kolejnych portów na Karaibach. 3 grudnia 1933 r. „Zjawa” znalazła się u wejścia do Kanału 
Panamskiego. 

Jacht nie nadawał się do dalszej oceanicznej żeglugi, w wielu miejscach nabierał wody. 
Wagner postanowił sprzedać łódź póki jeszcze mogła pływać. Chętny znalazł się dość szybko, 
„egzotyczna” załoga stała się popularna. W Panamie z rejsem pożegnał się Frydson. Wagner 
rozmyślając nad tym jak kontynuować podróż, zabrał się do opisywania dotychczasowej drogi. 
Wkrótce swą obszerną relację wysłał do Głównej Księgarni Wojskowej w Warszawie, z nadzieją 
na sprzedanie jej i zdobycie środków na nową jednostkę. W jednej z wiosek nad jeziorem Gatun 
znalazł niewykończony kadłub dość dużego jachtu, który można było kupić za stosunkowo 
niedużą sumę. Po miesiącu ciężkiej pracy przy wyposażaniu nowej „Zjawy” – 4 lutego 1934 r. 
można było dokonać wodowania. Wagner odchorował ciężko kilka tygodni harówki w 
tropikalnym klimacie, będąc zupełnie pozbawionym środków do życia. Honorarium za wydane 
wspomnienia z pierwszej części rejsu przyszło dopiero na początku marca. Wkrótce tez nadeszła 
wiadomość, że ZHP objęło patronat nad dalsza częścią rejsu. Dzięki przekazom pieniężnym 
otrzymanym z tej organizacji Wagner mógł dokończyć remont jachtu. 

20 listopada 1934 r. żeglarz postawił żagle na „Zjawie II”. 11 metrowy kecz, o szerokości 
prawie 4 m i zanurzeniu 1,8 m miał powierzchnię żagli 100 m2. 26 listopada do „Zjawy II” 
zacumowanej w Colon zbliżyła się nasza fregata szkolna „Dar Pomorza” płynąca także w rejsie 
dookoła świata. Obie jednostki zasalutowały sobie banderami. Kapitan „Daru” Konstanty 
Maciejewicz zaprosił Wagnera na pokład swej jednostki. Parę dni potem „Dar” przeholował 
„Zjawę” przez kanał. 

W czasie wspólnego postoju w Balboa 
Wagner otrzymał od załogi „Daru” 
nieocenioną pomoc. Zaopatrzono go w 
prowiant, liny, płótno żaglowe, mapy 
morskie. Był początek grudnia – jacht 
gotowy był do wyjścia. Znalazł się nawet 
nowy załogant Józek Pawlica, polski 
emigrant. Wkrótce drogi małego jachtu i 
dużego żaglowca rozeszły się. „Zjawa II” 
po naprawie zgiętego pióra steru ruszyła w 
kierunku Wysp Perłowych. Ledwo 
naprawiono ster – nadszedł silny wiatr. 
Sztorm położył jacht na burtę i zmusił do 
zrzucenia żagli. Po jednym z uderzeń 
wiatru złamała się stenga grotmasztu. Załogant Józek, nienawykły do żeglugi morskiej, nie nadawał 
się do pomocy. Władek z trudem pozbierał połamane drzewce i postawił jacht w dryf. Następnego 
dnia przy pełnym rozkołysie jachtu wspiął się na maszt, odczepił zerwaną wantę  i oszeklował 
awaryjny fał grota. Nowa stenga została zamocowana dopiero po dwu tygodniach w jednym z 
kolumbijskich portów.  

W małych portach Ekwadoru „Zjawa” przygotowana została do żeglugi przez Pacyfik. Jej 
możliwości nawigacyjne były nadzwyczaj skromne. Przy braku sekstansu nawigacja na oceanie 
miała odbywać się na zliczanie. Odkładanie na kursie przebyte i pomierzone logiem odcinki 
miały wyznaczać pozycję na kursie na Nuku Hiva.  

6 lutego 1935 r. „Zjawa II” opuściła Libertad w Ekwadorze i wzięła kurs na Oceanię. Dwaj 
żeglarze minęli po kilku dniach Wyspy Galapagos. Po miesiącu żeglugi Wagner obrał nowy kurs 
– na Wyspy Samoa. Gdy zaczęło brakować wody pitnej trzeba było odnaleźć na wielkim oceanie 
mały atol Manihiki. Udało się – po wizycie u gościnnych wyspiarzy zapasy wody i żywności 
zostały uzupełnione.  



Przed dopłynięciem do Wysp Samoa „Zjawa II” ponownie straciła grotmaszt – złamał się 4 
metry nad pokładem. Trzy tygodnie trwała naprawa w porcie Apia na wyspie Upolu. Na początku 
lipca 1935 r. jacht ruszył w kierunku Fidżi. Stolica wysp – Suva także była miejscem gościnnym 
dla Polaków. Szybko stali się popularni w miejscowym jachtklubie. Postój przedłużył się do 
początków października.  

Po wyjściu na morze jacht trafił na gwałtowny sztorm. Fale uszkodziły ster. Wagner zawrócił 
i w ciemnościach, na słuch, wprowadził swój jacht wąskim kanałem wśród raf do portu. Ze 
względu na duże koszty naprawy steru rozpoczęcie remontu opóźniało się. Po kilku tygodniach 
jacht nagle nabrał wody i prawie zatonął. Po wyslipowaniu jednostki okazało się, że jej kadłub 
został zniszczony przez świdraki. Jacht nie nadawał się do dalszej żeglugi, na szczęście znalazł się 
ktoś kto kupił wrak. Józek załogant, który często chorował i nie przydawał się zbytnio na morzu, 
zniknął któregoś dnia i nie wrócił już na jacht.   

Minęło kilka tygodni. Wagner w tym czasie pracował w miejscowej stoczni oraz spisywał 
swe wspomnienia w formie książki. W kwietniu 1936 r. otrzymał zaproszenie od polskiego 
konsula w Australii wraz z biletem na podróż. Parowcem „Niagara” popłynął do Sydney. Tam, 
pod opieką kilku polskich rodzin i Związku Polaków powoli odzyskiwał równowagę ducha. 
Zaczął szukać nowego jachtu. Z Polski wkrótce otrzymał kilkaset dolarów honorarium za książkę 
„Pokusa horyzontu”, która wyszła nakładem Ligi Morskiej i Kolonialnej w 1937 r. 

Jedna z polskich rodzin pożyczyła mu kolejne kilkaset funtów. Kupno jachtu w Australii nie 
wchodziło jednak w rachubę, zbyt duże były ich ceny. Wagner postanowił więc pojechać do 
Ekwadoru i tam zbudować „Zjawę III”. Plan bez zwłoki wcielił w życie. Na początku sierpnia 
1936 r. przyjechał do Guayaguil, a kilka tygodni później zakontraktował budowę jachtu w stoczni 
Santa Isabel. Osobiście nadzorował budowę, kreślił plany i szukał budulca. Mimo to budowa 
jachtu postępowała wolno. Aby porozumiewać się z pracownikami stoczni Wagner nauczył się 
języka hiszpańskiego. W lutym i marcu 1937 r. zamontowano poszycie jachtu, a zwodowano go 
27 marca. Gdy stocznia ogłosiła bankructwo, żeglarz wraz z przyjacielem Władysławem 
Kondratowiczem, który przyjechał  z Australii, przewiózł jacht do miejscowego jachtklubu i tam 
dokończył wyposażania i wykonania masztów. „Zjawa III” była jolem o długości 15,5 m, 
szerokości 3,9 m i zanurzeniu 2,1 m z ożaglowaniem o powierzchni 150 m2, była wiec większa od 
poprzedniczki i miała większe ożaglowanie. Gdy przyszła z Polski, od Związku Harcerzy 
Polskich, pożyczka w wysokości 800 dolarów, Wagner mógł spłacić robotników i dokończyć 
wyposażanie. Nowa przeszkoda pojawiła się pod koniec czerwca, gdy jacht miał wypłynąć w 
morze. Do wypłynięcia z portu potrzebna była karta rejestracyjna. Jacht nie dostał jej z powodu 
braku kilku elementów wyposażenia, takich jak chronometr, czy żagle sztormowe. Po dwóch 
tygodniach negocjacji z inspektorami Wagner uzyskał niezbędne papiery i 19 lipca 1937 r., po 20-
miesięcznej przerwie w żegludze wyruszył ponownie w drogę do Australii. Na pokładzie 
towarzyszył mu Władek Kondratowicz.  

Po miesiącu żeglarze dopłynęli bez większych przygód do Wysp Tuamotu, po następnych 10 
dniach znaleźli się na Tahiti, gdzie pozostali przez kolejne 3 tygodnie. Na następnym postoju na 
Bora Bora Wagner po raz drugi spotkał się z Alainem Gerbaultem, który był w trakcie swego 
rejsu po wyspach Oceanii. Po tygodniu korzystny pasat doprowadził ich do Wysp Cooka, a potem 
do Wysp Tonga. Teraz pogoda zmieniła się – zaczęła się huśtawka – sztormy przeplatane 
okresami ciszy. Panowało przenikliwe zimno, kończył się prowiant. Na przełomie października i 
listopada „Zjawa III”, płynąc w sztormowych warunkach, szybko zbliżała się do Australii. 4 
listopada jacht wpłynął do Sydney. Szybkie i sprawne pokonanie Pacyfiku Wagner z pewnością 
zawdzięczał pomocy Kondratowicza, który w czasie tego etapu okazał się spokojnym, 
opanowanym i bardzo pomocnym  załogantem. 

Drugi pobyt Wagnera w Australii trwał 8 miesięcy. W tym czasie znany już całej Polonii 
żeglarz spotykał się z sympatykami żeglarstwa, był gościem polskich rodzin, a szczególną opieką 
otoczyły go rodziny Kondratowiczów i Kaczanowskich. Wagner zajmował się także różnymi 
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innymi sprawami. Pomógł między innymi wybudować lądowisko dla samolotów, którymi 
przemieszczali się australijscy farmerzy między swoimi farmami. Syn gdyńskiego robotnika 
drogowego wiedział jak umocnić grunt, tak aby mogły lądować na nim małe samoloty. W ten 
sposób zdobył część funduszy na dalszą podróż. Wspomogli go także australijscy Polonusi i 
Związek Harcerstwa Polskiego.  

Podczas pobytu w Sydney Wagner otrzymał od Polskiego Związku Żeglarskiego patent 
jachtowego kapitana morskiego (jeden z pierwszych przyznanych przez PZŻ). 

10 lipca 1938 r., prawie dokładnie 6 lat po wypłynięciu z Gdyni „Zjawa III” znów była w 
morzu. Mieszkańcy Sydney żegnali polsko-australijską załogę dwudniowymi uroczystościami i 
paradą Polonii australijskiej. „Zjawa” zabrała na pokład dwu australijskich skautów: Davida 
Walsha i Sidneya Smitha, którzy postanowili dopłynąć do Szkocji na światowy zlot skautingu 
zaplanowany na sierpień 1939 r. Ledwie 
wyszli w morze, uderzył w nich silny 
północno-wschodni wiatr. Jacht wszedł do 
kanału Curtisa między kontynentem a 
Wielką Rafą Koralową – akwenu 
niebezpiecznego dla żeglugi. Zła pogoda 
zatrzymała go na dwa tygodnie przy jednej z 
wysp. Na kolejnym postoju zszedł z jachtu 
Smith, który miał dość żeglowania. W 
innym porcie na australijskim wschodnim 
wybrzeżu zamustrował, polecony przez 
Walsha, Bernard „Blue” Plowright, który od 
razu spodobał się Wagnerowi. Trzech 
żeglarzy miało jednak sporo pracy na 
wodach naszpikowanych koralowymi, słabo 
oznaczonymi, wysepkami. Niewiele brakowało do tragedii, gdy w pobliżu wyspy Hope „Zjawa” 
wpadła na rafę. Fale co prawda zepchnęły ją na wodę, wiatr jednak porwał grota i foka. Jacht 
kilka razy był blisko mielizny, zawsze jednak udawało się skręcić w ostatniej chwili. Żeglarze 
obawiając się wpadnięcia na korale przestali płynąć nocą i już bez większych przygód przeszli 
Cieśninę Endeavour i weszli na Morze Arafura.  

Podczas postoju na wyspie Bali załoga wzięła udział w uroczystościach rocznicy koronacji 
królowej Holandii – Wilhelminy. Pewnego dnia, gdy żeglarze bawili się na lądzie, jacht, mimo że 
dobrze zakotwiczony, zdryfował w stronę rafy koralowej. Na szczęście czuwała straż portowa, 
powiadomieni żeglarze zdążyli wejść na jacht zanim ten utknął na dobre.  

Gdy pod koniec września jacht dopłynął do Batawii (obecnie Dżakarta) na Jawie, został 
odstawiony do stoczni na remont. Remont został ostatecznie przeprowadzony za darmo. 

25 października „Zjawa III” pożeglowała wraz z pasatem na zachód. Już w Australii Wagner 
zaplanował, że z Oceanu Indyjskiego popłynie na Morze Czerwone. Wiatry nie były sprzyjające, 
ale w połowie grudnia żeglarze dotarli do Adenu. Na Oceanie Indyjskim Wagner uczył 
Australijczyków Walsha i Plowrighta języka polskiego. Obaj byli coraz bardziej zafascynowani 
kapitanem, jego odwagą i zaradnością. Te cechy zaczęli przypisywać wszystkim innym Polakom.  

Pod koniec stycznia 1939 r., po trzech tygodniach sztormowania pod wiatr, w zimnym i 
mokrym klimacie, „Zjawa” wpłynęła do portu Teflik, gdzie została powitana bardzo uroczyście. 
Wagner został zabrany do polskiej ambasady, a David i Blue doprowadzali jacht do porządku. 
Potem było halsowanie po Kanale Sueskim, między statkami, chwilami w tumanach piasku, które 
zupełnie ograniczały widoczność.  Po przejściu Kanału Sueskiego, jacht na kolejnych kilka 
tygodni zatrzymał się w Port Saidzie... tuż obok niemieckiego jachtu „Seeteufel”. Niemcy 
codziennie rano podnosili na jachcie hitlerowską banderę z ogromną swastyką, na co nasi 
żeglarze odpowiadali wieczorem podnosząc polską banderę z orłem. Po kilku dniach chłodnej 



Trasa rejsu Wagnera, zdj z książki A. Kaszowskiego „Polskie jachty 
na oceanach” 

atmosfery między jachtami, niemiecki kapitan zaprosił kapitana „Zjawy” na swój pokład.  
4 kwietnia 1939 r., pół roku przed napaścią Niemiec na Polskę, Wagner nie zdecydował się 
jednak na odwiedziny u Niemców. Zamiast polskiego kapitana na hitlerowskiej jednostce polski 
jacht reprezentował Australijczyk Walsh.  

„Zjawa III” opuszczała Port Said dwa razy, pierwszy raz w połowie marca. Dwa dni później 
musiała wrócić do portu – 
sztorm uszkodził grotmaszt. 
Drugi raz miał miejsce już po 
usunięciu awarii, w połowie 
maja. 30 maja jacht dotarł do 
Malty, gdzie był serdecznie 
witany przez skautów 
maltańskich oraz polskiego 
konsula.  

Latem 1939 r. rejs „Zjawy” 
był szeroko relacjonowany przez 
światową prasę, jako 
nadzwyczajne wydarzenie 
żeglarskie. Dziennikarze 
porównywali Wagnera do 
Alaina Gerbaulta, co nie było 
wcale porównaniem na wyrost. 
16 czerwca jacht wszedł do 
Algieru. Kilka dni potem 
żeglarze ujrzeli brzegi Hiszpanii. Do Gibraltaru jacht wszedł 3 lipca na 12 dni przed 
rozpoczęciem zlotu skautów w Szkocji. Czasu było bardzo mało, do przebycia 900 mil morskich. 
Po jednodniowym fetowaniu przybycia polskiego jachtu, ten był już znów na morzu. 4 lipca 1939 
r. Władysław Wagner zamknął pętlę okołoziemską, jako 6 żeglarz na świecie i pierwszy Polak.  

Po ciężkiej żegludze przez Zatokę Biskajską, gdzie na południe spychały ich przeciwne 
wiatry, na jachcie nie było suchego miejsca. Kanał La Manche przywitał ich mgłą.  

21 lipca załoga „Zjawy III” dopłynęła do celu, do angielskiego portu Southampton. Tu 
przywitał ich jeden ze współtwórców skautingu i przyjaciel gen. Boden-Powella, pułkownik 
Turner-Clark. Zlot już się rozpoczął, a jego uczestnicy czekali na dzielnych harcerzy-żeglarzy. Do 
Londynu załoga „Zjawy” pojechała pociągiem, tam wystąpiła z wywiadem na żywo w pierwszej 
na świecie stacji telewizyjnej. Prosto ze studia żeglarzy zabrano na dworzec kolejowy, a nazajutrz 
rano witani byli już w Szkocji, gdzie w posiadłości Monzie odbywał się III Światowy Zlot 
Skautów. Czekało na nich 4 tys. uczestników i wielu gości. Żeglarze wjechali na teren zlotu w 
odkrytym samochodzie w pochodzie z orkiestrą szkockich dudziarzy. Udział załogi jachtu „Zjawa 
III” w zlocie stał się jednym z jego najważniejszych wydarzeń. Spotkanie harcerzy odbywało się 
w atmosferze zagrożenia wybuchem wojny. Wagner po dwu dniach odjechał więc do 
Southampton, aby przygotować jacht do ostatniego etapu podróży do Polski. Tym razem zgodę 
na wyruszenie do kraju miał wydać polski konsul. Po kilku dniach powrócili na jacht Walsh i 
Blue Plowright, z zamiarem towarzyszenia Wagnerowi. Dopiero 29 sierpnia żeglarze dostali 
pozwolenie na wypłynięcie z Southampton. 2 września jacht dopłynął do Yarmouth. Tam jego 
załoga dowiedziała się, że Polska została zaatakowana przez hitlerowskie Niemcy. Oznaczało to 
koniec rejsu, koniec wspólnej żeglugi.  

Wojna rozłączyła trzech żeglarzy. Władek Wagner początkowo pływał w konwojach z 
pomocą militarną dla Anglii, potem tworzył zalążki polskiej szkoły rybołówstwa morskiego. 
Jacht został przejęty przez polskie władze emigracyjne i przystosowany do szkoleń morskich. Po 
wojnie „Zjawę” oddano jej właścicielowi. Pozostawione w czasie rejsu oba jachty „Zjawa I” i 
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„Zjawa II” służyły jeszcze potem ich nowym właścicielom. „Zjawa I” sprzedana w Colon, w 
Kanale Panamskim, pływała jeszcze 12 lat, między innymi w rejsie do Australii. „Zjawa II” 
pocięta przez świdraki został sprzedana na Fidżi i pływała jako „Stella”.  
Gdy skończyła się II wojna światowa i część żołnierzy polskich korpusów walczących na 
Zachodzie zaczęła wracać do Polski, Wagner pozostał na emigracji. Jak pisał kpt. Jerzy Knabe, gdy 
poszedł na rozmowę z przedstawicielem polskiej ambasady, ten zażądał od niego oddania 
przedwojennego polskiego paszportu. To nie spodobało się Wagnerowi na tyle, że wyszedł i do 
rozmowy o powrocie do kraju już nie wrócił. „Zjawa III” została pierwszym kutrem nowego 
przedsiębiorstwa połowu ryb. W czasie organizowania przedsiębiorstwa połowowego Wagner 
poznał Brytyjkę Mabel Olpin, córkę 
oficera nawigacyjnego miejscowego 
departamentu morskiego. W roku 1947 
sprzedał „Zjawę III” i kupił duży kecz 
„Rubikon”, którym wraz z żoną chciał 
dotrzeć do Australii, do swych przyjaciół 
Walsha i Blue. Wyruszyli z Londynu w 
sierpniu 1948 r. z bratem Marianem i 
grupą przyjaciół, którzy także chcieli 
wyjechać z Anglii i szukali swego 
miejsca. Po przejściu przez Atlantyk 
większość załogi została na Trynidadzie. 
Tu Mabel dowiedziała się, że jest w 
ciąży. Podróż do Australii była więc 
wykluczona, należało znaleźć spokojne 
miejsce na narodzenie dziecka. 
„Rubicon” pożeglował na północ, wzdłuż 
archipelagu wysp na Morzu Karaibskim. 
Wszędzie było pięknie, ale biednie. Wreszcie 
w maju 1949 r. Wagnerowie zatrzymali się 
na Amerykańskich Wyspach Dziewiczych, 
w St. Thomas. Tu postanowili pozostać na 
dłużej. Wiązało się to jednak z częstym 
odnawianiem amerykańskiej wizy. Wagner, 
aby utrzymać rodzinę wynajmował swój 
jacht i siebie na rejsy czarterowe. Rejsy te 
prowadziły także na sąsiednie Brytyjskie 
Wyspy Dziewicze. Któregoś dnia Władek 
wysłał do żony taką wiadomość z jednej z 
wysp, do której dopłynął: widok był piękniejszy niż mógłbym sobie kiedykolwiek wymarzyć. 
Przepiękna zatoka z gładką błękitną wodą i czysta piaszczysta plażą. Od zachodu osłonięta 
skalistym zielonym półwyspem, a w wejściu do zatoki maleńka wysepka ciągnąca się w głąb 
wąską wstążką piaszczystej plaży…Była to wyspa Beef nad zatoką Trellis, niedaleko większej 
wyspy Tortolla. Tu właśnie Wagner zdecydował założyć swe nowe siedlisko i w grudniu 1949 r. 
zakupił 10 akrowy obszar ziemi przylegający do Trellis Bay.. Tu wkrótce urodziła się Susanne, a 
kilka lat później syn Michael. . 

Władek Wagner zbudował dom z kamienia, budulca niezwykłego w tym rejonie. Nie było 
to życie pełne luksusów, żona Władka, pochodząca z brytyjskiej klasy średniej musiała 
przestawić się z wygodnego życia mieszczańskiego na pełne niespodzianek i przygód. Z 
początku nie podzielała entuzjazmu męża, który zaplanował sobie uczynienie z malutkiej 
wysepki na krańcu świata swoje siedlisko, na tyle wygodne by nic w nim nie brakowało. Z 
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Kecz „Rubikon” 

jego inicjatywy powstały tu stocznia 
jachtowa w wyciągami szynowymi, 
która szybko zyskała popularność w 
rejonie za sprawą solidnych 
remontów jachtów, firma 
czarterowa, dwa domy mieszkalne 
(pierwszy Tamarind Hose powstał w 1954 
r.), dom klubowy (otwarty w 1956 r.), w 
którym mogli zatrzymać się żeglarze 
remontujący swoje jachty w stoczni 
Wagnera, nawet pas startowy lotniska , 
wkrótce także połączenie drogowe między 
wyspami  Beef i Tortolla. Wagner 
zarabiał na życie w różny sposób, 
pracował we własnej stoczni, 
przewoził turystów swym jachtem, a 
także uczył amerykańskich skautów 
budować łodzie. Po 10 latach, w 
1958 r. gdy dzieci (Susanne i 
Michael) podrosły i trzeba było 
zadbać o ich edukację rodzina 
Wagnerów wyprowadziła się z 
wyspy, otwartej już na świat i 
przeniosła najpierw do Puerto Rico, 
a potem na Florydę. W domu 
zbudowanym przez Wagnera na 
wyspie Beef przez wiele lat potem 
funkcjonowała tawerna „The Last 
Resort”. Teren ten obecnie przejęło 
miejscowe lotnisko i dom przestał 
istnieć.  

Władysław Wagner zmarł 15 
września 1992 r. na Florydzie. Nigdy nie dokończył swego rejsu i nigdy po II wojnie  nie był w 
Polsce. 

David Walsh, australijski członek załogi „Zjawy III”, po powrocie ze zlotu skautów założył w 
australijskim Monte Keira bazę skautów. Został jej komendantem i strażnikiem parku 
narodowego powołanego w tym regionie. Przez kolejne lata życia pielęgnował wspomnienia o 
rejsie „Zjawy III”, w jego domu był spory zbiór „poloników”. Został inżynierem górnictwa, miał 
jednak wielorakie zainteresowania. Pamięć o niedokończonym rejsie „Zjawy” nie dawała mu 
spokoju do tego stopnia, że gdy w maju 1976 r. do Australii przypłynął Ludomir Mączka na swej 
„Marii” Walsh, wówczas 62-letni, postanowił go poznać  i popłynąć z nim. 5 tygodni spędził na 
jachcie „Maria”, razem z Mączką i Kazimierzem Jasicą płynąc do Nowej Zelandii. Kolejny 
miesiąc Walsh pływał na tym samym jachcie w 1982 r., tym razem w okolicy Wielkiej rafy 
Koralowej. David cały czas wierzył, że „Maria” zastąpi „Zjawę” w jego podróży do Polski. 
Musiał jednak jeszcze trochę zaczekać.  

W 1989 r. w polonijnym klubie żeglarskim w Chicago zaczęto planować zorganizowanie 
Światowego Zlotu jachtów polonijnych w Gdańsku. Komandor zlotu kpt. Andrzej Piotrowski 
skrzyknął żeglarzy na spotkanie w sierpniu 1991 r. Jednocześnie postanowiono pomóc Ludkowi 
Mączce, którego jacht „Maria” od kilku lat niszczał przy nabrzeżu w porcie Le Havre, we Francji. 
Polonijni żeglarze przybyli do Havru, aby ratować „Marię” i umożliwi ć jej przepłyniecie do 



Gdańska. Przyjechał także David Walsh, mający wówczas 74 lata.  Swe oszczędności 
przeznaczył na remont „Marii, na której – jak myślał – wreszcie uda mu się popłynąć do Polski. 
Jacht został odnowiony, zdobyto brakujące wyposażenie, maszty, liny, takielunek. Zbliżał się 
dzień opuszczenia na wodę, ale rozchorował się David. Kasłał strasznie i nie chciał jechać do 
Plymouth do lekarza na badania. Kapitan Piotrowski zaprosił Walsha na swój jacht „Solidarity”, 
który miał być w Gdańsku wcześniej. Walsh chciał jednak płynąć na „Marii”. Czul się coraz 
gorzej. 7 lipca 1991 r. „Maria” wypłynęła z Havru z Mączką, Walshem i Bolesławem 
Kornelukiem na pokładzie. W kanale La Manche Walsh prawie cały czas stal za sterem. Wkrótce 
jednak mógł już tylko leżeć w koi. W pobliżu Rotterdamu ambulans zabrał go do szpitala.  

Gdy uczestnicy zlotu jachtów polonijnych zebrali się w gdańskim ratuszu na uroczystości wre 
cznia dyplomów uczestnictwa dotarła do nich wiadomość o śmierci Walsha w szpitalu w 
Rotterdamie. Ani Władysław Wagner, ani David Walsh nie zdołali dotrzeć dom Polski.   

Władysław Wagner zasłużył na poczesne miejsce w historii polskiego żeglarstwa. Przez 
dziesięciolecia jednak historia jego rejsu nie mogła przebić się do świadomości Polaków, 
zwłaszcza tych mieszkających w kraju. Była jakby celowo przemilczana, z pewnością także 
dlatego, że Wagner nie odważył się wrócić do Polski po II wojnie, aby budować socjalistyczną 
rzeczywistość. Pomijanie osiągnięć Polaków mieszkających na zachodzie było zresztą 
charakterystyczne dla propagandy socjalistycznej. W Polsce nie ukazały się po wojnie książki 
Wagnera: „Podług słońca i gwiazd” oraz „Pokusa horyzontu”. Piewcą Wagnera stała się nieżyjąca 
już od 2007 r. Anna Rybczyńska, żeglarka i twórca książek o tematyce żeglarskiej. Napisała o 
Wagnerze dwie książki: „Pod żaglami dookoła świata, czyli Władysław Wagner i jego Zjawy” 
(1992) oraz :pod żaglami Zjawy III” (1999). W Internecie historie życia Wagnera ciekawie opisał 
kmdr. Zbigniew Turkiewicz z Kanady. Mimo to dopiero w ostatnich latach „zrobił się ruch’ 
wokół Wagnera. Środowisko żeglarskie, zwłaszcza polonijne, postanowiło przypomnieć tą postać 
i uczcić kilka wagnerowskich rocznic: 100 rocznicę jego urodzin, 80 rocznice wypłynięcia w rejs 
dookoła świata oraz 20 rocznicę śmierci. Tak powstał pomysł zorganizowania „Roku  
Władysława Wagnera” w roku 2012. Grupa organizacyjna powstała w 2010 r, skupiająca 
przedstawicieli polonijnych organizacji żeglarskich, m.in. Bractwa wybrzeża, Yacht Klubu 
Polski, oraz Polskiej Fundacji Morskiej spopularyzowała postać żeglarza oraz postawiła trzy cele: 
- umieszczenie na wyspie Beef na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych tablicy upamiętniającej rejs 
i dokonania Wagnera na tej wyspie. W uroczystości odsłonięcia tablicy na Bellamy Cay, która 
odbyła się 21 stycznia 2012 r. wzięli udział żeglarze z różnych zakątków globu, na czele z załogą 
żaglowca „Fryderyk Chopin”.  
- ogłoszenia roku 2012 Rokiem Wagnera; 
- zmotywowanie polskiego środowiska żeglarskiego do ufundowania pomnika w Gdyni w 
rocznicę rozpoczęcia rejsu dookoła świata.  

Godzi się wspomnieć o żeglarzach, którzy stworzyli komitet organizacyjny dla upamiętnienia 
Władysława Wagnera. Sa to: 
− kpt. Andrzej Piotrowski, polonijny żeglarz mieszkający w Chicago, właściciel jachtów 
„Solidarity” i „Gemini”, brał udział w wyprawie żeglarskiej z okazji 200-lecia Stanów 
Zjednoczonych znanej jako "Operacja Żagiel 76" na pokładzie jachtu „Wojewoda 
Koszaliński”, dożywotni prezydent „Karaibskiej Republiki Żeglarskiej”- organizacji, skupiającej 
żeglarzy, aktorów, podróżników popularyzującej żeglarstwo w rejonie Karaibów. 
− Jerzy Knabe, komandor Polskiego Yacht Klub w Londynie,  jeden z założycieli Mesy 
Kaprów Polskich w 1967 roku będącej częścią stowarzyszenia “Hermandad de la Costa” – 
Bractwa Wybrzeża, zrzeszającego miłośników morza na całym świecie.   
− Zbigniew Turkiewicz, inżynier budownictwa, żeglarz, właściciel jachtu „Odyseusz”, którym  
pływał po wielkich Jeziorach, po Morzu Karaibskim i na wyspach Bahama.  



 
Jacht „Zjawa IV” w Gdyni 

Komitet został powiększony o trzech komandorów polonijnych klubów żeglarskich: Józefa 
Aleksandrowicza z Toronto, Janusza Kędzierskiego z nowego Jorku i Krzysztofa Kamińskiego z 
Polish Yachting Association of North America.  

15 września 2012 roku do portu w Gdyni zawinął jacht „Zjawa IV”. Był to symboliczny 
koniec rejsu  Wagnera dokonany przez harcerzy zorganizowanych przy Centrum 
Wychowania Morskiego ZHP.  5 września 2012 r. wypłynęli oni z Great Yarmouth, gdzie 73 
lata temu zakończył swój rejs Władysław Wagner, pod komendą kapitana Piotra Cichego. 
Jacht wziął udział w uroczystości otwarcia Alei Żeglarstwa Polskiego znajdującej się na 
południowym falochronie Basenu  im . gen. Zaruskiego w Gdyni. Władysław Wagner został 
pierwszy żeglarzem uhonorowanym  tablicą w tej alei.  

Jacht „Zjawa IV” wypłynął z Gdyni 8 
lipca 2012 r. w rejs po portach Bałtyku. 
Tego dnia w Gdyni, w 80 rocznicę 
rozpoczęcia rejsu przez Władysława 
Wagnera i Rudolfa Korniowskiego odbyły 
się uroczystości upamiętniające te datę, w 
czasie których odprawiona została uroczysta 
msza św. oraz odsłonięto tablice 
pamiątkową  oraz mural przedstawiający 
Władysława oraz jego trzy „Zjawy” na 
pokładzie których opłynął świat, których  
autorką jest  Olimpia Dębska, wnuczka 
brata Władysława Wagnera – Jana. Po odsłonięciu muralu na ścianie hangaru szkutniczego 
zebrani obejrzeli zarejestrowana w Winter Park na Florydzie wypowiedź żony Władysława 
Wagnera, w której padły słowa podziękowania za przechowanie pamięci o jej mężu i 
pozdrowienia dla żeglarzy polskich i wszystkich  Polaków, którzy nie zapomnieli o ich 
pierwszym rodaku, który opłynął kule ziemską.  

Symboliczny grób Władysława Wagnera znajduje się na Cmentarzu Witomińskim w 
Gdyni, gdzie jego prochy spoczęły obok jego ojca Waleriana i brata Jana.  
 
 
 
 
 


