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Dnia 24 września 1984 roku postanowiłam wyruszyć w podróż. Ustaliłam z moją załogą,  

że przyjmiemy nowego majtka do sprzątania pokładu. Po 2 dniach zgłosił się do nas pewien chłopak. 

Miał 14 lat. Nie przedstawił się od razu, więc poprosiłam go, żeby powiedział, jak się nazywa. 

Odpowiedział nieśmiało, że Maciek Rak. Obliczyłam, że najkorzystniej będzie pojechać do Aten i tam 

kupić wszystkie potrzebne rzeczy oraz wypożyczyć statek. 

Dlatego  wyruszyliśmy do Grecji. Dojechaliśmy tam w ciągu około 3 dni. Zapasy zebraliśmy dosyć 

szybko, więc mogliśmy wyruszyć wcześniej niż zamierzaliśmy.  

Naszym pierwszym portem po wypłynięciu był port w Suezie (Egipt).Kupiliśmy tam jeszcze trochę 

jedzenia i picia, bo pokonujemy teraz dłuższy odcinek drogi.  

Kolejnym przystankiem będzie Aden (Jemen). W Jemenie spróbowałam po raz pierwszy świeżych 

daktyli. Były pyszne, dlatego postanowiłam kupić ich więcej niż potrzebuję. Miałam nadzieję,  

że zobaczę chociaż: scynka aptekarskiego albo żmiję rogatkę. Niestety, nie udało mi się zobaczyć 

żadnego z tutejszych zwierząt.  

Po  dniu odpoczynku wyruszyliśmy w dalszą podróż. Po kilku dniach spostrzegłam niedaleko  

nas jakieś wyspy. Bardzo minie to zdziwiło,  bo na mapie widniała w tym miejscu biała plama. 

Dopłynęliśmy do nieznanej wyspy.  Nie spotkałam żadnych tubylców. Za to w dali było widać wielki 

las tropikalny. Skoro odkryłam nową wyspę, postanowiłam ją nazwać. Ale jak?... Nagle jeden z załogi  

zaczął krzyczeć „ Se strzelę” machając bronią palną. A ponieważ w którejś ze wcześniejszych wypraw 

stracił 2 zęby brzmiało to jak „Seszele”. Spodobała mi się ta nazwa i właśnie tak nazwałam tę wyspę - 

Seszele.  Niestety nie mogliśmy zostać tam dłużej, bo gonił nas czas.  

Następnie  dopłynęliśmy do Indonezji, do portu w Dżakarcie. Uzupełniliśmy paliwo i zapasy. 

Zrobiliśmy to bardzo szybko, ponieważ wkrótce w Australii mamy przewidziany nocleg.  

Jakieś 12 godzin później dotarliśmy do miasta Darwin w Australii. Zostaliśmy tam 2 dni, dlatego  

że byliśmy zmęczeni i potrzebowaliśmy odpoczynku.  

Po 2 dnach wyruszyliśmy do kolejnego portu w Moresby. Dotarliśmy tam w ciągu kilku dni. 

Uzupełniliśmy zapasy.  

Następnie dotarliśmy do Numei w Nowej Kaledonii. Zatrzymaliśmy się tam na trochę dłużej,  

żeby zobaczyć coś ciekawego na tej wyspie. Znalazłam nawet gatunek rośliny, który bardzo mnie 

zaciekawił była to araukaria. Zobaczyłam tez kagu… Były tu też zwierzęta takie jak: psy, koty i świnie. 

Zobaczyłam też, że sprzedają tu figi, więc postanowiłam je kupić, aby uzupełnić zapasy tego 

smakołyku.  

Po kilku dniach wyruszyliśmy w dalszą podróż. Po kilkunastu godzinach znowu spostrzegłam nieznaną 

wyspę, niezaznaczoną na mapie. Po dotarciu do niej zobaczyłam, że porastają ją palmy, bambus  

i paprocie. Natomiast ze zwierząt widziałam różne gady. Gdy weszłam w głąb wyspy zobaczyłam 

dzikie kozy i świnie. Ponieważ poprzednio kupiłam za dużo fig, zdecydowałam się na pozostawienie 

ich tutaj. Przez te owoce, nazwałam wyspę… Fidżi (to brzmiało  egzotyczniej niż figi).  
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Odpłynęliśmy od wyspy i po paru godzinach Maciek zobaczył w oddali kolejną wyspę, nieoznaczoną  

na mapie. W ciągu tych paru godzin graliśmy w państwa-miasta. Niestety cały czas wypadała litera A. 

Jak dotarliśmy na ląd, nazwalam wyspę Samoa, bo w grze cały czas wypadała tylko A.  

Kolejne przystanki były w: Fakaofu (Tokealu), Panamie (Panama), Miami (USA), we wszystkich 

miastach uzupełnialiśmy zapasy i paliwo.  

Musieliśmy niestety przepłynąć przez Trójkąt Bermudzki, żeby dotrzeć na Bermudy. Na szczęście 

nasz statek nie zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach i bezpiecznie dotarliśmy na miejsce. 

Widziałam tam mnóstwo palm. Były tam też różne jaszczurki.  

Po krótkim odpoczynku wypłynęliśmy z portu. Naszym następnym przystankiem była 

Holandia(Rotterdam). Kupiliśmy tam wodę i ruszyliśmy dalej.  

Ostatnim przystankiem była Kopenhaga w Danii. Zostaliśmy tam na porządny obiad i wyruszyliśmy 

do Polski.  

W Gdańsku byliśmy 01 lutego 1985 roku. Podróż była bardzo ekscytująca, w sumie odkryłam 3 nowe 

archipelagi.  
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Ateny 

Suez, Aden 

 

Seszele 
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Indonezja, 

Jakarta 

 

Darwin, 

Australia 

 

Moresby 
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Numea 

 

Fidżi 

 

Panama 
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Panama 

 

Miami 

 

Bermudy 

 

Rotterdam 
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Kopenhaga 

 

Rotterdam 
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