
WYPRAWA “KORAL”

czyli REJS jachtu DAR OPOLA
na

MORZE CZERWONE 
15 .11.1959 - 14 .08.1960
w wyprawie naukowo - żeglarskiej

Instytutu Zoologii 
Uniwersytetu Warszawskiego

s/y DAR OPOLA trip to the RED SEA



THAT WAS

“THE PLAN”

Pierwszy projekt

to była jedna kartka

maszynopisu  A4

podpisana

przez Profesora...



Zoolodzy, żeglarze

i płetwonurkowie

doprowadzili do tej

wyprawy!

Zoolodzy, żeglarze i 

płetwonurkowie 

doprowadzili do tej

wyprawy!

Zoologowie, żeglarze i 

płetwonurkowie 

doprowadzili do tej 

wyprawy!



Ze strony naukowej
• Dyrektor Instytutu 

Zoologicznego   UW                                       

Profesor                             

+ Zdzisław RAABE 
• Pracownicy Instytutu  UW            

• Andrzej LISIECKI

• + Jerzy NOWICKI 

• Tomasz UMIŃSKI
• Ichtiolog z Łodzi

• Henryk JAKUBOWSKI

Uczestnicy rejsu:

Scientists in the Crew



Ze strony żeglarsko-nurkowej

• Uczestnicy rejsu:

• Bolesław  KOWALSKI kapitan

• + Jerzy KOWALKOWSKI 1szy oficer

• + Olgierd BANIEWICZ bosman & lekarz

• Jerzy KNABE mechanik & 1szy nurek

Yachtsmen & divers in the Crew 



Załoga: Professor & the Crew



s/y DAR OPOLA



LOA: 

18 m 59’

B:

4.05m 13¼’

Draught

Zanurzenie:

2.8 m 9’

Ketch - Kecz

Sail area

Pow.żagli:

144 sq.m/m²

Engine - Silnik:

20 HP/KM



Zadania           Tasks

• Dostarczenie okazów 
do ćwiczeń dla 
studentów zoologii

• Praktyka badań 
naukowych ichtiologii i 
parazytologii w tropiku 
i na rafach koralowych

• Zagraniczne kontakty 
naukowe

• Pionierska w Polsce 
daleka wyprawa żeglarska 
i nurkowa

• Supply specimens for 
training of zoology 
students 

• Experience scientific 
work, ichtyology and 
parazytology in tropics 
and on coral reefs

• Foreign scientific 
contacts

• Long-distance yacht & 
diving trip - the event is
mouldbreaking in Poland



Na Morze Czerwone i z powrotem

To the Red Sea and back

• Tam: Do Adenu na 

pokładzie m/s Jan 

Matejko (z racji pory 

roku i oszczędności 

czasu)

• Z powrotem: jachtem 

i głównie pod żaglami

• Out: To Aden as a 

cargo on the merchant 

ship. (Weather and 

timetable factors)

• Back: by sailing yacht 

and windpower 

(mainly)



Cała podróż powrotna

The whole return trip



Start na Oceanie Indyjskim

The start on the Indian Ocean
23.12.1959

Aden

Djiboutti

Tadjoura 

Bay

Bab el 

Mandeb

Assab –

land trip

16.01.1960



Pierwszy postój w Dżibutti obejmował wycieczkę do 

wulkanicznej zatoki Goubett Kharab przez cieśninę zwaną 

Piekielne Wrota. W trakcie wizyty zdarzyło się trzęsienie 

ziemi.

The first stop in 

Jiboutti enabled 

visit to a vulcanic 

bay Goubett 

Kharab. The 

narrow strait at 

the  entrance is 

called The Hell’s 

Gate.                 

An earthquake 

was experienced. 



• The Captain

• Bolesław 

Kowalski

• Kapitan

• Brother (1) PL

• Ksywa: „Bolo”



• 1st Mate

• Jerzy 

Kowalkowski

• 1-szy Oficer

• Ksywa: „Żożo” lub

„Zyzio”



• The Chief for 

science work

• Tomasz 

Umiński

• Kierownik 

naukowy

• Ksywa:
• Nie do uzytku publicznego...



• The doctor & 

boatswain

• Olgierd 

Baniewicz

• Lekarz i 

bosman

• Brother (8) PL

• Ksywa: „Kum”



• The Chief 

Fisherman

• Andrzej  

Lisiecki

• Kierownik 

połowów

• Ksywa:„Stary 

człowiek” .. .

i morze



After entering the Red Sea, from the 

port Assab in Eritrea, that group of five 

went on the first African interior 

reconnaissance by a motor car.

Już po wpłynięciu na Morze Czerwone, 

tych pięciu członków załogi wyruszyło z 

portu Assab w Erytrei w głąb lądu, na 

pierwszy samochodowy rekonesans 

Afryki.



Interior



South Red Sea

20.12.1960

Massaua

Nokra

Entedebbir

Cundabilu

Massaua

Port Sudan

Wingate 

Reef

Mersa 

Arrakiyai

07.03.1960



Dahlak Achipelago

• U celu podróży –
główny rejon badań i 
połowów przez okres 
16 dni

• Założono bazę na 
bezludnej wyspie 
Entedebbir koło 
przylądka, który 
nazwano Ras Raabe

• At the destination –
the main region of 
studies and catching 
for the period of 16 
days

• The base established 
on the uninhabited isle 
Entedebbir at the cap 
which was named 
Ras Raabe



Massaua & Dahlak



Cel osiągnięty – Destination reached





Połowy – Fishing



Baza lądowa - Land base



Jeść też trzeba – We need food



Wszelkie polowania

All kinds of hunting



Baza Ras Raabe & Cundabilu



Cundabilu Is.

Piaszczysta wyspa a w jej piasku 

odkryty, nie znany dotąd nauce, 

gatunek małża –teraz nazwany:

Sandy islet and its sand yields an 

unknown  yet to science species of  

mollusc – it was named:
Cerithidea 

dahlakensis



Powrót do Massaua 

Return to Massaua

Spotkania z 

tubylczą łodzią i 

z delfinami

Meeting native 

sailors and 

dolphins



Rozrywki w porcie  

Harbour pleasures



Reszta załogi – Rest of the Crew:

• Ichtyologist

• Henryk 

Jakubowski

• Ichtiolog

• The youngest one

• Najmłodszy w załodze

• Ksywa: ‘Amorek’



• Chief engineer 

& scuba-diver

• Jerzy 

Knabe

• Mechanik i 

płetwonurek

• Brother (2) PL

Ksywa:„Spyros”



Dołączył w Massaua  

Joined the crew in Massaua

• Zoologist, poet & 
satirist

• Jerzy Nowicki

• Zoolog, poeta i 
satyryk

• Ksywa: „Nowiki”



Problemy           Set-backs

• Wyprawa miała takie 

główne, powtarzające 

się lub stałe zmartwienia:

• - niedostatek gazu do 

kuchenki

• - okresy niedostatku 

żywności i dewiz

• - rdza ciągle atakująca 

stalowy kadłub oraz

• - powiększające się 

opóźnienie na trasie

• The expedition suffered 

from a permanent 

and/or repetitive problems:

• - insufficient supply of 

LPG for cooking

• - periods lacking food and 

hard currency

• - quick rusting of the 

yacht’s steel hull

• - growing delay in the 

timetable 



Port Sudan
Naprawy stoczniowe uszkodzeń przez 

sztorm w Assab dały czas na wycieczkę 

lądową do starego opuszczonego 

miasta/portu Suakin

Shipyard repairs of damage caused by 

storm in Assab allowed time for excursion 

to an ancient derelict harbour/town Suakin



Suakin



Dalsze połowy       Further fishing

Wingate Reef & Mersa Ar-raki-yai

Od Mersa to 

już jest rejs 

powrotny

From Mersa it 

is already a 

return trip



Zadania wykonane – powrót

Return after completed mission

14.03.1960

Mersa Ar-raki-yai

Suez

Port Said

03.04.1960

W Port Said praca przy 

wysyłce  eksponatów 

statkiem do Polski

In Port Said activities to 

dispatch collection to 

Poland by merchant 

ship



Around the Europe
16.04.1960

PortSaid

Dubrovnik

Messina

Neapol

Fiumicino

Bonifacio

Palma di Mallorca

Gibraltar - Tanger

Roscoff

Kiel Kanal

Christiansø

Gdynia

14.08.1960



Żeglarska rutyna     Sailors routine
• Dwie wizyty w instytucjach 

naukowych: w Dubrowniku i 

Roscoff.

• Pozatem – żeglarska rutyna: 

nawigacja, zmiany wacht, 

naprawy żagli, jedzenie, spanie, 

malowanie kadłuba, częste 

naprawy świateł nawigacyjnych, 

czasem postrzyżyny... 

• Krótkie postoje portowe, pisanie 

listów do rodzin lub gazet

• Generalnie – liczenie czasu 

pozostałego do końca wyprawy.

• Postój techniczny na Christiansø

– ostateczny makijaż... i 

GDYNIA!

• Two visits at science institutes: 
Dubrovnik (Lokrum) and 
Roscoff. 

• Beside that - the normal sailing 
routine: navigation, changes of 
watch, mending sails, cooking, 
eating, sleeping, painting the 
hull, often repairs of navigation 
lights, occasional cutting hair 
exercise...

• Short stays in ports, writing 
letters to families, some writing 
about our trip to newspapers  

• Generally counting the time left 
to the end

• Pit stop at Christiansø – for the 
final make-up and... GDYNIA! 



Na pokładzie       On board





Pompei 1960



Gibraltar 1960



Roscoff



Christiansø 1960



The End

• Prezentacja dla Braci 
Wybrzeża, którzy 
pamiętają „Wyprawę Koral” 
pomimo minionych lat 
pięćdziesięciu.

• This presentation, was 
made on 50-th Anniversary 
of the event, for Brothers 
of the Coast, as they are 
the people who remember.

OOORRZZAAA!!!!

• Jerzy Knabe (2) Vigia Internacional
Hermandad de la Costa  - Polonia           

28.11 2009


