Joshua Slocum (20 lutego 1844 - zaginął 14
grudnia 1909 podczas rejsu na morzu, który zaczął
się na Orinoko)
Pewien marynarz z Wilmot
tam, gdzie jest dach, wolał grot,
niebo nad głową,
wtedy był sobą,
gdy w rękach mu się wił szot.
(ebs)
"Pewien marynarz z Wilmot"
przeskoczył świat jak przez płot
w łódce typu jol
nim wziął go na hol
wieloryb lub ryba młot.
PS. Dla ułatwienia dodam, że na Orinoko
umarł na jedno oko ;)
(Marek Sztarbowski, gościnnie :))
"I had only a moment to get all sail down and myself upon the peak halliards, out of danger, when I saw the
mighty crest towering masthead-high above me. The mountain of water submerged my vessel. She shook in every
timber and reeled under the weight of the sea ..."
Joshua Slocum (urodził się 20 lutego 1844, zaginął 14 grudnia 1909 podczas rejsu na morzu, który zaczął się na
Orinoko), kanadyjski żeglarz, jako pierwszy odbył samotny rejs dookoła świata.
http://www.youtube.com/watch?v=tLDxWRDArQU
Urodził się w Wilmot w Nowej Szkocji. Jako dwunastolatek uciekł z domu i zarabiał na życie jako pomocnik
rybaków. W wieku lat 16 zaciągnął się na statek, a dziewięć lat później dowodził już własnym.
Większość życia spędził na morzu. W 1887 jego statek rozbił się w drodze do Montevideo. Slocum sprzedał wrak,
opłacił załogę i zbudował 10-metrową dżonkę Liberdade, na której wrócił z rodziną do domu w Waszyngtonie. W
wydanej w 1894 r. książce "Voyage of the Liberdade" ("Rejs Liberdade") opisał tę podróż.
24 kwietnia 1895 wyruszył z Bostonu na 11-metrowej rybackiej łodzi typu jol o nazwie Spray. Wrócił ponad trzy
lata później - 27 czerwca 1898 przybił do Newport w stanie Rhode Island.
Opłynął samotnie cały świat, pokonując odległość 74 tys. km. Rejs opisał w książce "Sailing Alone Around the
World" ("Samotna żegluga dookoła świata" w Polsce wydawana w tłumaczeniu Ludwika Szwykowskiego pod
tytułem "Sam jeden żaglowcem naokoło świata", Warszawa, 1930 lub "Samotny żeglarz", Gdańsk, 1983).
27 czerwca 1898 Joshua Slocum zakończył w Newport w stanie Rhode Island swój rejs, w którym opłynął
samotnie cały świat.

W listopadzie 1909 wyruszył na Spray w rejs po rzece Orinoko, podczas którego zaginął. Przypuszcza się, że w
jego łódź mógł uderzyć parowiec lub wieloryb - z uwagi na dobrą konstrukcję jachtu i doświadczenie żeglarskie
Slocuma nie rozważano innej możliwej przyczyny jego zaginięcia. W 1924 roku został oficjalnie uznany za
zmarłego.
http://www.youtube.com/watch?v=iciZer5cbJ8
SY Spray - jacht typu jol gaflowy o bezanie lugrowym. Na tym jachcie kanadyjski żeglarz Joshua Slocum w latach
1895 - 1898 jako pierwszy w historii żeglarstwa, samotnie okrążył kulę ziemską.
Spray 24 kwietnia 1895 wyruszył z Bostonu, by okrązyć ziemię w ponad trzy lata. 27 czerwca 1898 przybił do
Newport w stanie Rhode Island. J. Slocum opłynął samotnie cały świat, pokonując odległość ok. 46 tys. Mm.
Trasa okołoziemskiego rejsu: Boston, Gibraltar, Pernambuco, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cieśnina Magellana,
Australia, Cieśnina Torresa, Kapsztad, Karaiby, Newport.
W listopadzie 1909 roku Spray wyruszył w rejs po rzece Orinoko i później wypłynął na Morze Karaibskie, na
którym zaginął wraz ze swym kapitanem.
W 1902 roku powstała replika tego jachtu o tej samej nazwie - Spray, w 1930 r. została ona zakupiona przez
polską spółkę armatorską. Pływała do 1939 r. pod imieniem Jurand.
(wg Wiki)

