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Na podstawie oryginalnej prezentacji 

przygotowanej po hiszpańsku na Zafarrancho Światowe 

HERMANDAD DE LA COSTA w Buenos Aires w roku 2006



Czterdzieści 

osiem lat temu, 

30 października 

1966,

s/y "ŚMIAŁY"

powrócił do 

portu Szczecin 

z  żeglarzami i 

naukowcami

Polskiego 

Towarzystwa 

Geograficznego 

na pokładzie.





Powrócili z 

naukowo -

żeglarskiej wyprawy 

dookoła Ameryki 

Południowej.

Wyprawa trwała  

459 dni,  odwiedziła

wiele portów w 14 

krajach, dwukrotnie 

przepłynęła 

Alantyk ... 



... oraz trudne 

akweny Cieśniny 

Magellana i Kanałów 

Patagońskich.

Z Pacyfiku do 

Europy droga 

powrotna prowadziła 

przez Kanał

Panamski i 

archipelag Wysp

Bahama.



Tablica pozostawiona 22.03.1966

w Caleta Connor: 



Wyprawa "Śmiały" to było niezwykłe przedsięwzięcie.  
Wyczyn sportowy nie był głównym celem niemniej 
został on dokonany przy okazji i na marginesie 
licznych zadań naukowych. 

Ekspedycja przepłynęła 22.841 mil morskich w ciągu 
15 miesięcy. Pokonanie przez niewielki jacht żaglowy 
trasy dłuższej niż obwód kuli ziemskiej po równiku 
zmuszało wtedy do oceny  rejsu jako jednego z 
największych osiągnięć w historii polskiego 
żeglarstwa.

Wyprawa zakończyła się sukcesem, a jej dobry 
wynik wpłynął na komunistyczną biurokrację w PRL 
ograniczającą swobodę żeglowania. Pojawiła się, i 
została przez żeglarzy niezwłocznie wykorzystana 
możliwość organizowania kolejnych rejsów. 

To co teraz dla nas  normalne - nie zawsze takie 
było...



o zaproszeniu członków załogi polskiego jachtu do 

swego Bractwa. I tak, w porcie Valparaiso, dnia 19 maja 

1966, na pokładzie Śmiałego, część załogi została 

zaprzysiężona i przyjęta do Hermandad de la Costa. 

Wyprawa do Ameryki 

Południowej  miała jeszcze 

dodatkowy, chociaż nie 

planowany, rezultat.

Począwszy od Punta Arenas 

ŚMIAŁY był serdecznie 

przyjmowany  przez wielu

chilijskich Braci Wybrzeża. 

Powolna podróż jachtu wzdłuż 

wybrzeża Chile dała im  czas na 

podjęcie organizacyjnej decyzji



Valparaiso: Przyjęcie do Bractwa Jurka  Knabe



Uroczyste pasowanie Krzysztofa 

Baranowskiego na Brata Wybrzeża



Podobna uroczystość odbyła się w 

Antofagasta  dnia 28 czerwca w tawernie 

"Rancho Coloso"





Nastąpiło również zapoznawanie się ze 

specjalnymi napojami: „Polvora Negra”  i 

„Polvora Blanca” czyli

'Czarny i Biały Proch Strzelniczy'



ŚMIAŁY w Antofagaście.  Ludomir Mączka 

pomiędzy dwoma  tamtejszymi Braćmi



Certyfikat  powstania Polskiego Bractwa 

Wybrzeża, 

datowany 1-go czerwca  1966 roku.



Podpisy członków załogi i oficerów 

Hermandad de la Costa



Tym sposobem idea Bractwa przekroczyła 

żelazną kurtynę i Polskie Bractwo było 

jednynym Bractwem Wybrzeża po jej drugiej 

stronie przez wiele jeszcze kolejnych lat. 

Sławny jacht, który do dziś żegluje z polskimi 

żeglarzami ma 18m długości, 4 m szerokości, 

zanurzenie 2,8 m i powierzchnię żagli 144m ².  

Jego kadłub o wyporności około 25 ton 

zbudowany jest z blach stalowych, grubości 

3-4 mm. Jacht posiada również napęd 

mechaniczny silnikiem Diesel’a.



„ŚMIAŁY”



Spośród dziewięciu
członków wyprawy 

czterech z nich brało 

udział tylko w 

pewnym jej okresie. 

Byli to: 

Mieczysław Kluge,

geograf i klimatolog



Tomasz Romer – Doktór medycyny



Ludomir Mączka - geolog (zmarł w 2006 r.)



Profesor Tadeusz Wilgat - kierownik naukowy, 

dr geografii, profesor na Uniwersytecie w 

Lublinie (zmarł w 2005 r.)



Pięciu następnych członków załogi 
płynęło od początku do końca: 

Bolesław Kowalski - prawnik, kapitan jachtu



Krzysztof Wojciechowski  
zastępca kierownika naukowego, geograf, 

profesor na Uniwersytecie w Lublinie,



Jerzy Knabe - inżynier mechanik i nawigator



Bronisław Siadek - inicjator wyprawy, geograf, 
redaktor w magazynie  "Poznaj Świat„m (zmarł w 2011 r.)



Krzysztof Baranowski – inżynier 

elektronik , dziennikarz, kuk.



Przed wyruszeniem, w rozmowach o wyprawie 

zdawało się nam, że mamy przed sobą wielką i 

niepowtarzalną, romantyczną przygodę. Później,  

już w takcie rejsu dominującym przez całe miesiące 

uczuciem było po prostu zmęczenie. Stosunkowo 

krótki, często przerywany sen, niekończąca się 

praca przy konserwacji jachtu, nieustanny pośpiech 

ze względu na sztywny terminarz rejsu i wreszcie 

chwile psychicznej i fizycznej słabości, którym 

wszyscy w pewnych momentach podlegali, były 

przyczyną, że trudno było uświadomić sobie  albo

pamiętać o tym, że oto właśnie przeżywa się wielką, 

romantyczną przygodę.



Przed wyruszeniem w roku 1965:



Spotkanie po 30 latach – 1996:



Spotkanie po 40 latach – 2006:
od lewej: K. Wojciechowski, pani Romer,  M.Kluge, 

T.Romer i K.Baranowski



Dopiero teraz, patrząc wstecz, 

kiedy czas już oddalił trudy rejsu 

oraz zatarł wspomnienia szorstkich 

i irytujących chwil, jesteśmy znowu 

skłonni aby wspominać naszą 

wyprawę dokoła Ameryki 

Południowej jako Wielką 

Romantyczną Przygodę.  

Jerzy Knabe Buenos Aires 22.11.2006

Tomasz Romer & Jerzy Knabe  sierpień 2014


