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Z g"!bi serca przesy"am moje pozdrowienia dla Polskich #eglarzy i ca"ego Narodu
Polskiego.
Jestem szczerze wzruszona i onie$mielona rozmachem Waszych dzia"a% dla uczczenia
setnej rocznicy urodzin mego m!&a W"adys"awa Wagnera oraz celebracj' jego pami!ci w
zatoce Trellis. Jako cz"owiek dumny z bycia Polakiem, czu"by si! niezmiernie wzruszony tymi
objawami waszego zainteresowania, entuzjazmu i szacunku.
M"odemu polskiemu harcerzowi, który w roku 1932 wyruszy" ze swojego ukochanego kraju
i dla niego &eglowa", wybuch drugiej wojny $wiatowej odebra" mo&no$( powrotu do domu.
Wyobra)cie sobie – je$li potraficie – dzieln' Zjaw! III unieruchomion' przy po"udniowowschodnich brzegach Anglii i czekaj'c', by wiatr, wype"ni" jej &agle. W wy$cigu z czasem Zjawa
doko%czy"aby ostatni odcinek podró&y i dowioz"a W"adys"awa Wagnera z powrotem do Polski.
Ale tak si! nie sta"o. Z rozkazu Brytyjskiej Admiralicji Zjawa III zosta"a zawrócona do portu
i zatrzymana w Anglii.
Spróbujcie te& sobie wyobrazi( rozczarowanie, upokorzenie i niedowierzanie,
siedmioletnia wyprawa prezentuj'ca polsk' bander! ko%czy si! w taki sposób.
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Ten smutek prze$ladowa" pó)niej Wagnera przez ca"e &ycie. Jego rejs dooko"a $wiata by"
nieko%cz'cym si! pasmem przeszkód i przeciwno$ci do pokonania.
Ale Kapitan Wagner – jak go nazywano – by" panem samego siebie. Chocia& pod wieloma
wzgl!dami nie$mia"y i wra&liwy, mia" w sobie niespo&yt' energi!, ambicj!, determinacj! i dar
przewidywania. Mia" tak&e rzadki i niezwyk"y talent do improwizacji, pozwalaj'cy mu
doprowadza( do skutku wszystkie zamierzenia, nawet w najtrudniejszych warunkach.
Z tymi wszystkimi zdolno$ciami wydawa"o si!, &e nie by"o dla Niego niczego niemo&liwego
do zrobienia, &adnego problemu, którego nie umia"by rozwi'za(. Nigdy si! nie poddawa".
By"o to widoczne nie tylko na oceanach, ale równie& na l'dzie, tak&e tutaj w zatoce Trellis.
Zaczyna", maj'c niewielki kapita", na dziewiczym terenie, na odludnej wyspie, uparcie, krok za
krokiem i bez fanfaronady, stworzy" ma"y raj na ziemi. Nie mo&na zapomina( te&
o mieszka%cach wyspy Tortola, którzy przybyli z pomoc' i pracuj'c z nim, pomogli mu sprosta(
wyzwaniu.
Jak&e dobrze pami!tam jego ulubione powiedzenie:
Nie trzeba nigdy mówi": „ja nie mog! tego zrobi"...”
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Wyniki naszej pracy w zatoce Trellis nie s' ju& dzi$ w pe"ni widoczne. Nasz dom zwany
Tamarind House i stocznia ze slipem dla statków zwana Marine Railway and Yacht Facilities
zosta"y z biegiem czasu rozebrane, by ust'pi( miejsca lotnisku oraz przed"u&eniu pasa
startowego – tego samego, który Kapitan Wagner zbudowa" wcze$niej.
Nasza decyzja, podj!ta w roku 1958, aby opu$ci( wysp!, by"a podyktowana szeregiem
przyczyn, w tym pogarszajacym si! zdrowiem. W latach pó)niejszych, gdy powa&ny wylew
odebra" kapitanowi sprawno$( fizyczn' próbowa"am pobudzi( go do &ycia prac' nad angielskim
wydaniem jego ksi'&ki By the Sun and Stars („Pod"ug S"o%ca i gwiazd”). W ten sposób Kapitan
móg" znów prze&ywa( swe przygody.
Gdy rak zada" ostatni fatalny cios, odszed" spokojnie zaledwie dwa dni przed swoimi
80. urodzinami. Nasze dzieci, Suzanna i Michael, i ja uznali$my, &e nale&y mu si! od nas
specjalne po&egnanie. Wszystkie standardowe urny pogrzebowe, które nam proponowano –
by"y zbyt bezosobowe. Nie pasowa"y do naszego Kapitana. Zacz!li$my wi!c – w jego w"asnym
stylu - improwizowa(.
Rozwi'zaniem okaza" si! ma"y podnó&ek, który W"adek wykona" dla mnie w poprzednich
latach. Wykonany z kawa"ków dobrego tikowego drewna pozosta"ego z budowy Zjawy III, teraz
mia" pos"u&y( do wy&szych celów. Mój pomys" pocz'tkowo zadziwi" Suzann! i Michaela. Ale –
doceniaj'c zawarte w nim uczucia – wkrótce wyrazili dla niego pe"n' aprobat!.
Z materia"u pochodz'cego ze Zjawy Michael stworzy" pi!kn', wypolerowan' urn! na
prochy swojego ojca. Zdawa"o si! rzecz' s"uszn', &e W"adek, b!d'c bezpieczny w jej wn!trzu,
ponownie zespoli si! ze swoj' ukochan' Zjaw# III i razem doko%cz' ostatni etap podró&y. By"a
to bardzo osobista ostatnia pos"uga, jak' mogli$my zrobi( dla naszego Kapitana. Da"o to nam
g"!bokie uczucie ukojenia i satysfakcji. Wiedzieli$my, &e wreszcie na koniec wysy"amy #eglarza
w jego "odzi z powrotem do Ojczyzny.
W"adek Wagner by" cz"owiekiem specjalnych zalet i dlatego z wielk' serdeczno$ci'
i uznaniem zwracam si! ku tym wszystkim, którzy zadbali o to, by odda( mu ho"d. Chocia&
Suzanna, Michael i ja nie mo&emy przyby( na Beef Island, b!dziemy tam obecni duchem, by
uczestniczy( w uroczysto$ci.
Gor'cym &yczeniem mojego m!&a dla ca"ego Narodu Polskiego by"oby, aby ju& nigdy z"e
wichry historii nie wia"y przez wasz dzielny kraj. A polskim &eglarzom powiedzia"by: „Trzymajcie
dobrze kurs i niech pomy$lne wiatry wiej' wam zawsze z rufy”.
Z wdzi!czno$ci' i serdecznymi &yczeniami dla was wszystkich

Oddana wam
Mabel Wagner

