
       

Rainer Pietrasik       Ballada-rejs do Nowego Jorku- rok 1979                           

 1 

    Rainer Pietrasik 
 Ballada- rejs do Nowego Jorku- rok 1979    

  
Wprowadzenie 

Minęło 28 lat od zakończenia rejsu. Na wieczną wachtę odszedł kapitan rejsu Janusz Mariański i 
oficer III wachty Henryk Płoszański. Jest  najwyższy czas by zachować przed zapomnieniem ten 
niewielki przyczynek w historii wypraw żeglarskich Jacht Klubu AZS Wrocław, tym bardziej, że był to 
początek naszych wypraw żeglarskich. 

 Rejs ten był znaczącym dla naszej społeczności żeglarskiej. Był ukoronowaniem naszych 
marzeń o dalekich wyprawach żeglarskich. A rok 1979 obfitował w dalekie wyprawy żeglarskie-Ludomir 
Mączka żeglował w okolicy Australii na swojej „Marii”, Henryk Jaskóła na „Darze Przemyśla” samotnie 
żeglował  na Oceanie Indyjskim, Jerzy Rakowicz na „Spanielu zwycięża w regatach AZAB („do Azorów i 
z powrotem”) i wiele innych. Wyprawa BALLADY do Nowego Jorku, na dwusetną rocznicę śmierci 
generała Kazimierza Pułaskiego, była pierwszą oceaniczną wyprawą z Dolnego Śląska i weszła na trwałe 
do historii polskiego żeglarskiego. Rejs jachtu „Ballada” (I i II etap), który pod dowództwem - kapitanów 
Janusza Mariańskiego i Wacława Petryńskiego przemierzył trasę ze Szczecina do Nowego Jorku i z 
powrotem, dostał wyróżnienia  "Głosu Wybrzeża"  Rejs Roku 1979. 

    
Fig. 1  Zarys konstrukcyjny jachtu                                            Fig. 2   Jacht BALLADA, typ Arcturus II, PZ-533 

Jacht: BALLADA, port macierzysty Szczecin, PZ-533, drewniany slup, 80m2 żagla, 
Lmax=12,50m, Bmax=3,71m, Tmax=2,22, silnik Volwo-Penta 15,6 KM, wyporność 12,5 t, 
zbudowany w Stoczni Jachtowej im L. Teligi w roku 1974. W 1994 roku, po dwudziestu 
sezonach pływania, zmuszeni stanem technicznym, wymagającym remontu kapitalnego  
oraz brakiem na niego funduszy, Zarząd Klubu podjął decyzję o sprzedaży jachtu  
Wyposażenie nawigacyjne: echosonda, log elektroniczny, radionadajnik pośredniofalowy (po 
inspekcji radiowej przestał funkcjonować), sekstant, ręczny namiernik magnetyczny, kompas 
główny sterowy, kompas namiarowy,  chronometr okrętowy, lornetka 7x50 Zeiss,  almanachy 
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i spisy świateł, mapy (niekompletne). Większość map otrzymaliśmy z PPDiUR "Odra" w 
Świnoujściu jako makulaturę. 

      Przygotowania jachtu do rejsu rozpoczęły się we Wrocławiu i tak : 
26.05.      -załadunek  jachtu na kontener pchany Żeglugi na Odrze na Przystani JK AZS 
26-28.05. -załadunek wyposażenia na jacht, 
29.05.      -zestaw pchany z jachtami (Ballada, Bagatela i Nereus) i z dwoma konwojentami 
                 wyrusza do Szczecina, 
2.06.        -zestaw pchany dotarł do Szczecina, wyładunek jachtów w Bazie Sprzętu 
                 Pływającego Zarządu Portu Szczecin, uzbrojenie jachtów 
                -„Ballada”  na holu „Bagateli” przechodzi do Basenu Jachtowego  
        Zarządu Działalności Gospodarczej  PZŻ w Sczecinie-Golęcin, 
 
 

                            Fig. 3  Zestaw pchany ŻnO pod Mostem  Celnym w Szczecinie 
                                            (2.06.1979), z   lewej strony  „Nereus” 
3-7.06. -wyposażenie jachtu, wymiana olinowania stałego i ruchomego, sztauowanie 
                 prowiantu, przygotowania do przeglądu okresowego, załatwianie formalności 
                 paszportowo-wizowych, zakupy dewiz,  
8.06. -przegląd jachtu dokonany przez inspektora technicznego PZŻ Wiesława Zarembę,  
      -uzyskano Orzeczenie Zdolności Żeglugowej, 
9.06.        -0800 Basen Jachtowy,  „Ballada” na silniku płynie do Kapitanatu Portu 
                 Szczecin, przegląd jachtu przez inspektorów Urzędu Morskiego, niesprawna 
                 radiostacja, powrót do Basenu Jachtowego na Golęcinie, 
10.06. -postój w Basenie Jachtowym , cała załoga na burcie: 
                 Janusz Mariański -kapitan, Rainer Pietrasik-I of., Marcin Michalak-II of.,   
                Henryk  Płoszański-III of., Jan Dziedzicki, Jerzy Kwiatkowski, Ewa Mróz.   
                 Klarowanie jachtu, organizacja wacht : I wachta: Rainer i Ewa, II wachta: Marcin i  
                Jurek, III: wachta Heniek i Jaś. Godzinowy podział wacht: 000-0400, 0400-0900,  
                0900-1200 (kambuz), 1200-1600, 1600-2000, 2000-2400. Każdy poniedziałek 
                wachta łamana 1200-1400, 1400-1600, Wachta kambuzowa trwa cały tydzień,  
                posiłki o godz. 0800, 1400 i 1900. 
11.06. - 0800 -przegląd niesprawnego radionadajnika przez pracownika MORS-u, 

-1400  -zgłoszenie jachtu do powtórnej inspekcji radiowej, 
-1500 –uzyskano Kartę Bezpieczeństwa Jachtu, 
-1945  odejście od kei, początek rejsu. 

I etap rejsu: 11 czerwca - 15 sierpnia 1979 
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                            Fig. 4 Trasa rejsu s/y „Ballada”: Szczecin-Golęcin, Świnoujście, Kanał  
                                         Kiloński, Concarneau, Vigo, Funchal (Madera), Nowy Jork 

 

Trasa: Szczecin, Świnoujście, Kanał Kiloński, Concarneau, Vigo, Funchal (Madera), Nowy 
Jork. 

 

 
                                         Fig. 5  Na fotografii, od lewej: Ewa Mróz, Janusz Mariański,  
                                            Jan  Dziedzicki, Rainer Pietrasik, Marcin Michalak,  
                                            Jerzy Kwiatkowski, Henryk Płoszański (Świnoujście 12.06.1979) 
 

11 czerwca w basenie jachtowym na Golęcinie,  miłą niespodziankę sprawili nam 
żeglarze z sąsiednich jachtów. Na nasze pożegnanie, po oddaniu cum, wystrzelono kilka 
rakiet. W tym momencie uzmysłowiliśmy sobie, że nie wyruszamy na zwykłe bałtyckie 
żeglowanie lecz doświadczymy dobra i zła atlantyckiej żeglugi. Po odprawie celnej w dniu 12 
czerwca w Świnoujściu wzięliśmy kurs na Arkonę. Na wysokości Arkony zostaliśmy 
zatrzymani przez patrolowiec Volksmarine. Oddział abordażowy nie wszedł na pokład jachtu 
z powodu dużego rozkołysu. Po dwóch dniach żeglugi przy umiarkowanym wietrze z W i SW 
o sile do 4 0B dopłynęliśmy  do Kielu, wejścia do  Kanału Kilońskiego. Po dokonaniu 
niezbędnych formalności, po uiszczeniu opłaty kanałowej, przechodzimy w nocy kanał na 
silniku, co zajęło nam 10 godzin. Krótki postój w Brunsbüttel (15.06.79), zakupy, wysłanie 
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poczty i w drogę. Na Morzu Północnym na kontrkursie mijamy się z „Gorch Fockiem”, 
statkiem szkolnym Bundesmarine. 

 
 

                                            Fig.6 Spotkanie na Morzu Północnym-„Gorch Fock” 
 

 Na wejściu do Kanału La Manche (17.06.79), na wysokości Dover, pomimo  gęstej 
mgły korzystny wiatr z NE umożliwia nam postawienie spinakera. W nocy (20.06.79) godz.. 
0145 wciąż w gęstej mgle przekraczamy południk O0. Mijamy lewą burtą Guernsey i Jersey i 
pozostawiając na lewym trawersie przylądek Lizard z Ln Ushant, kierujemy się na trudne 
nawigacyjnie przejście- Chanel Du Four .  
 

 
                                             Fig. 7  Przejście Chanel Du Four 

   
Locja przestrzega przed silnymi prądami pływowymi, dochodzącymi do 8 w. Ruszamy 

z wysoką wodą przed zachodem słońca (22.06.07). Z dużym sentymentem wpływamy do 
archipelagu wysp Glenans. Największe z nich to: Penfret, Bananec, Drenec, i Cigogne. 
Część z nas, Ewa w roku 1968 i Rainer w roku 1974, byli w tych okolicach w ramach 
wymiany żeglarzy AZS i Centre Nautique de Glenans (CNG), zaś Janusz, Marcin i Jurek, byli 
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w roku 1977 na wyspach w rejsie klubowym na Balladzie. Stajemy na kotwicy pomiędzy 
wyspami: Penfret i Cigogne ( 23.06.79) z widokiem na fort Cigogne.  

Wyspy archipelagu, za wyjątkiem Cigogne, mają niewielu stałych mieszkańców. W 
forcie, na Ile Cigogne, w okresie letnim, mieści się baza żeglarska CNG. Na jachcie 
pozostaje wachta kotwiczna o reszta załogi udaje się z wizytą na Cigogne i na zwiedzanie 
wysp archipelagu.  
 
 

 

                                                          Fig. 8 Ile Cigogne, letnia baza   CNG 
 

 

Fig. 9 Archipelag Les Glenans 

 
Noc spędzamy na kotwicy a rano wyruszamy do pobliskiego Concarneau, dużego 

portu rybackiego Bretanii. Krótki postój w Concarneau, zwiedzanie miasta i tankowanie wody 
(ok. 200 litrów). 
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 Fig.10 „Ballada” w porcie rybackim Concarneau (24.06.1976) 

 
24 czerwca, wieczorem, o godz. 2027, oddano cumy. Przed nami Zatoka Biskajska, 

tym razem dosyć łagodna.  Etap z Concarneau do Vigo  pokonujemy przy zmiennych 
wiatrach, jest bardzo zimno a ciepło zaczyna się robić dopiero przed wejściem do Vigo. Ale 
28.06. w nocy dopada nas krótkotrwały sztorm z NE o sile 7-80B.  

 

 
                            Fig. 11  Na Zatoce Biskajskiej, od lewej: Rainer, Heniek, Jausz i  
      Jurek 

 
Jest monotonnie, wykonujemy rutynowe prace na jachcie, między innymi-przegląd 

prowiantu. Wieczorem 28 czerwca jesteśmy na trawersie Cabo Villano a po północy w 
zasięgu  Ln Finistere. W południe, po zrzuceniu żagli, na silniku kierujemy się do wejścia Ria 
de Vigo. Port jest zatłoczony, toteż z trudem znajdujemy postój w Real Club Nautico , wzdłuż 
burty  jachtu francuskiego „Kenavo”. Załoga jachtu składa się z małżeństwa z dwójką dzieci 
w wieku 6 i 7 lat i do kompletu psa rasy bokser. Cóż, taka typowa rodzina obieżyświatów, 
funkcjonująca na zasadzie „nie mamy pieniędzy ale mamy czas” -  ale chyba są szczęśliwi?  



       

Rainer Pietrasik       Ballada-rejs do Nowego Jorku- rok 1979                           

 7 

30 czerwca, po kilkugodzinnym postoju w Vigo, po wymianie prezentów z załogą 
„Kenavo”-my przekazujemy nasze koszulki klubowe a  w zamian otrzymujemy butelkę, którą 
mamy wypić w Nowym Jorku- oddajemy cumy. Na trasie z Vigo do Lizbony wiatry SW o sile 
od 0 do 20 B, czyli jazda w żółwim tempie, toteż porządek jachtowy nie jest niczym 
zakłócony. Przed obiadem wachty wolne dosypiają noc a od południa wachta kukowa 
zaczyna przygotowywać obiad. Po obiedzie załoga porządkuję jachtowy dobytek. W 
godzinach rannych wachta świtowa rutynowo odpompowuje zenzę- wyniki są różne: od 25 
do 85 pompek. Zaczynamy racjonować cukier i wodę. Nie racjonowane są tylko landrynki 
oraz suchary pszenne, bardzo twarde, pozwalające skutecznie odpędzać sen na wachtach 
nocnych. 2 lipca o zachodzie słońca, na prawym trawersie pozostawiamy   skalistą  wyspę 
Berlenga z widoczną latarnią morską na szczycie.  

 

 
Fig. 12 lhas  Berlenga 

 

3 lipca, w okolicy Cabo de Roco jacht otoczyła gęsta mgła. Słychać sygnały mgłowe 
statków i nautofonu z przylądka. My także nadajemy sygnały mgłowe rogiem mgłowym 
kupionym w sklepie muzycznym. Jego dźwięk jest podobny do beczenia owcy i jak powiadają 
żeglarze podnosi ich na duchu. Mgła, nawigacja na słuch i nadal brak wiatru. Z 
szacunkowych wyliczeń wynika, że jesteśmy spóźnieni, toteż nasz postój w Lizbonie będzie 
bardzo krótki.  

Z dnia na dzień coraz cieplej, na nocne wachty nie potrzebne są już ocieplacze. 
Kończy się masło zabrane z kraju, które było przechowywane w 20 l pojemnikach i 
codziennie zalewane świeżą wodą morską. W wysokich temperaturach masło   zaczęło 
jełczeć. Już wieczorem 3 lipca wpływamy  do ujścia Rio Tejo (rzeka Tag) i cumujemy na boji 
w basenie jachtowym Associacao Naval de Lisboa. Rano kupujemy  chleb, krótkie 
zwiedzanie miasta oraz tankowanie wody. Lizbona jest ostatnim portem po tej stronie 
Atlantyku. Lizbona-miasto moloch- nabite ludźmi, samochodami, autobusami (zresztą 
piętrowymi) oraz tramwajami wspinającymi się po karkołomnie stromych ulicach. Miasto 
usytuowane na stoku góry z piękną panoramą na Rio Tejo. Hasła i napisy na ścianach 
domów oddają nastroje ludzi tego kraju. W obiegu są dolary, pesety hiszpańskie oraz 
oczywiście eskudy portugalskie-duża wygoda przy zakupach. Kierowcy samochodów 
nadużywają klaksonów, a czy to stary czy młody, obowiązkowo trąbią na przechodzące 
dziewczyny. 

4 lipca w nocy opuszczamy Lizbonę i obieramy kierunek na Archipelag Madery, 
lezący w odległości około 600 Mm.  Już 6 lipca mijamy trawers Cabo Sao Vicente, zwany 
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przez marynarzy Przylądkiem Ciepłych Gaci (φ= 370N). Niestety powracają zimne 
księżycowe nocy i nadal na nocne wachty wbijamy się w ocieplacze narciarskie.   
Na tym etapie liczyliśmy na sprzyjający Prąd Kanaryjski oraz wiatry  z N i NW lecz 
rzeczywistość jest inna. Znowu trafiamy na anomalie i etap ten pokonujemy ostrym 
halsowaniem przy wiatrach SW. Nie mamy mapy podejściowej do Funchal, chociaż  w 
Vigo mieliśmy krótki wgląd do takiej mapy, ale bez możliwości jej kopiowania. 
Polegając na własnej pamięci, Janusz wykonał odręczny szkic mapy plotingowej 
podejścia do archipelagu, zaznaczając charakterystyczne światła nawigacyjne, wzięte 
ze spisu świateł ( Ln Fora i Funchal). Monotonie naszej żeglugi przerywają 
baraszkujące stada delfinów oraz pojedyncze okazy żółwi. Jesteśmy już miesiąc poza 
domem, stąd – na szczęście krótkotrwałe  - pogorszenie nastroju. Mamy ze sobą dwie 
gitary i flet, więc wieczorami, przy mniejszym kiwaniu organizujemy seanse 
śpiewające. Po 6 dobach halsowania osiągamy Maderę. 10 lipca kotwiczymy w 
Funchal, największym porcie na Maderze. Kontakt z lądem utrzymujemy za pomocą 
gumowego pontonu „Gryf”. W czasie żeglugi, zamocowany na deku ponton służy 
Januszowi za koję i jako „mostek kapitański”. 
 

 
                                               Fig. 13 „Mostek kapitański” 

 
Pobyty w portach przebiegają według utartego rytuału: toaleta, mycie, pranie i 
ekspresowe zwiedzanie miasta. Wieczorem, po pobraniu wody, odpływamy. Problem 
wody będzie dominował. Zakładamy, że dzienne spożycie dla całej załogi wynosi 15 
litrów. Jest to mało, zważywszy na klimat. Na „Balladzie” są wbudowane dwa zbiorniki 
po 250 litrów każdy. Dodatkowo wzięliśmy zbiorniki z polietylenu o pojemności 300 
litrów-co w sumie daje 550 litrów. Jeszcze w Funchal został przez Janusza 
przedstawiony plan taktyczny pokonania Atlantyku. Z Madery będziemy „spadać” aż 
do  φ=250 N na spotkanie z pasatem czyli stałymi wiatrami z NW.  Będzie nam 
sprzyjał Prąd Subtropikalny a przy brzegach amerykańskich pomoże nam Golfstrom. 
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Trudno prognozować, który port będzie następny- może Savannah, a może 
bezpośrednio Nowy Jork. W każdym razie do Ameryki jeszcze daleko.  
 Maderę opuszczamy 11 lipca o zmroku i już wkrótce na szerokości 300N dostajemy 
to co się nam należy- czyli pasat z NE. Pierwsze dni- to niezłe przebiegi dobowe rzędu 150-
160 Mm, drugi tydzień to wiatry zmienne , przebiegi około 70 Mm. 17 lipca na szerokości 
290W zaczynamy kierować się na W, popychani ciepłym prądem północno- zwrotnikowym. 
Nasz czas jest regulowany przez posiłki, wachty, zachody i wschody słońca. Jest bardzo 
ciepło, temperatura wewnątrz jachtu w nocy dochodzi do 300C. 20 lipca napotkaliśmy 
dryfującą pławę nawigacyjną a wieczorem kapitan wydał przyjęcie na pokładzie z okazji 
imienin Henia- było hucznie, wesoło i głośno. Płyniemy zwykle fordewindem lub baksztagiem.  
Do poważniejszych czynności należy nawigacja, określania wysokości Słońca, Księżyca, 
Gwiazdy Polarnej i kulminacji słońca z pomocą sekstantu. Niesieni prądem północno-
zwrotnikowym, przy wiatrach SE do E 1-20B, w dniu 22 lipca osiągnęliśmy najmniejszą 

szerokość geograficzną φ= 27043,0' N, przy długości geograficznej λ=46012,8' W. 24 
lipca zwodowano ponton i filmowano jacht z wody.  
 

 
                  Fig.14 i 15 Zdjęcia jachtu wykonane z pontonu (24.07.1979) 

 
W dalszym ciągu napotykamy na różne przeszkody nawigacyjne takie jak skrzynki i 

dłużyce. Natknęliśmy się również na wpół-zatopiony kadłub małego statku. Penetracja 
kadłuba przez Janusza nie wyjaśniła zagadki porzucenia statku. 
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   Fig. 16 Kadłub zatopionego statku    

       
   Do przykrych zdarzeń należy zaliczyć wypadek Jurka, który w czasie kąpieli za burtą 
zalecał się do pływającego rurkopława zwanego Żeglarkiem Portugalskim lub też Galerą 
Portugalską” (Physalia physalis), jamochłon, należącego do typu parzydełkowców., Posiada  
on charakterystyczny połyskujący pęcherz, wystający na 15 cm z wody i sprawiający 
wrażenie małego żagla. Jeszcze bardziej zadziwiający jest fakt, że jamochłon ten może 
płynąć nawet pod wiatr, aby utrzymać określony kurs. Żeglarek” ma bardzo silne parzydełka, 
które mogą być groźne dla człowieka.  
 

  
             Fig 17 i 18 Żeglarek Portugalski (Portuguese Man-of-War), po prawej: Żeglarek wyrzucony  
                        na plażę 

                                       

Jurek został dotkliwie oparzony i fragmentarycznie sparaliżowany przez tego mieszkańca 
strefy pelagicznej. Sprawna akcja Ewy- za pomocą zastrzyku z preparatu wapniowego 
zlikwidowała negatywne skutki tego flirtu.  

30 lipca nastąpiło zerwanie się kapitana z liny w czasie kąpieli za jachtem, przy 
fordewindzie z postawionym spinakerem. Szybka reakcja oficera wachtowego, wyrzucenie 
koła, włączenie silnika i zrzucenie spinakera, spowodowała podjęcie Janusza z wody. 
Manewr „człowiek za burtą” trwał  4m 30s.  

2 sierpnia po minięciu prawą burtą Archipelagu Bermudów dostaliśmy się w silny 
sztorm z przewagą wiatrów południowych. Jeszcze o godzinie 1000 wlekliśmy się przy 
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wietrze SW 20B aby za chwilę otrzymać uderzenie wichury o sile S 7-80B. O godzinie 1105 
zanotowano maksymalną prędkość jachtu do 14 w. Po przejściu wichury (szkwału) 
postawiono rozrefowanego grota i małego spinakera. Jazda była wspaniała lecz parcie wiatru 
na żagle spowodowało zmianę zanurzenia kadłuba jachtu. Jacht zaczął się przegłębiać na 
dziób a rufa  zaczęła podnosić się do góry. Miało się wrażenie, że jacht za chwilę wykona 
przewrotkę przez dziób. Błyskawiczne zluzowanie kontraszota na knadze spowodowało 
wyjechanie całej liny ze spinakerbomu a w konsekwencji zluzowanie rogu spinakera. Przy 
tym manewrze uległ zniszczeniu drewniany spinakerbom, gdyż gwałtownie zluzowany 
kontraszot (zakończony ósemką) nie pomieścił się w wydrążonym drzewcu. Nastąpiło 
rozsadzenie drzewca od środka. Do północy zmagaliśmy się z uderzeniami szkwału. Cały 
następny dzień to już regularny sztorm z kierunków:  SE , E, W i sile 8-100B. Olbrzymie fale i 
wiatr, pomimo szczątkowego ożaglowania (grot sztormowy) powodowały duży przechył i 
rozkołys jachtu. Ze względu na dobry kierunek wiatru sztormowaliśmy z wiatrem na mocno 
zredukowanych żaglach. Już 6 sierpnia obserwujemy zmianę koloru wody, znak, że ląd jest 
blisko a 8 sierpnia na wysokości Filadelfii ujrzeliśmy ląd. Potwierdzeniem naszej nawigacji 
była boja podejściowa ( Nr.1) do Nowego Jorku. W oddali, w promieniach zachodzącego 
słońca błyszczały wieżowce Manhattanu. Po przejściu pod mostem Verazzano znaleźliśmy 
się na terenie portu Nowy Jork. Załoga napotkanego statku Cost Guardu wskazała nam 
miejsce postoju w Nichols Marina przy 79TH STR na rzece Hudson. O godz. 2200 staliśmy 
już na cumach. Te ostatnie 3662 Mm z Madery do NY przepłynęliśmy w ciągu 29 dni.  

Przed nami  radości z pomyślnie zakończonego rejsu, zwiedzanie Nowego Jorku. Ale 
niestety na uroczystości dwusetnej rocznicy śmierci generała Kazimierza Pułaskiego nie 
zdążyliśmy.  

 

 
      Fig.19 Ostatnie wspólne zdjęcie części załogi i gości  na pokładzie  
                 Ballady w Nowym Yorku 

Na burcie zjawiły się także osoby, które nie brały udziału w rejsie, między innymi 
Karmena Stańkowska, która przyleciała do Stanów by pożegnać Kazia, uczestnika rejsu 
powrotnego. 12 sierpnia wykonano ostatnie zdjęcie załogi na pokładzie Ballady a o godz. 
2000 nastąpiło przekazanie jachtu- Balladę przejął kapitan Wacław Petryński w stanie „takim 
jaki jest. Stara załoga została zakwaterowana na 3 dni u przyjaciół gdyż przelot do kraju był 
zaplanowany na 15 sierpnia.     

         Wrocław, 15.08.2007 
Zdjęcia :J. Dziedzicki , G. Haremza, R. Pietrasik, z archiwum autora,  


