
Leonid Teliga  
w samotnym rejsie 

dookoła świata 



Leonid Teliga  



     Leonid Teliga urodził się 28 maja 1917 roku 
w Wiaźmie na terenie Rosji w powiecie 
smoleńskim.   

 

 

  

     
Imię "Leonidas„         
znaczy po grecku   
"syn lwa".               
Tak się nazywał wódz 
Spartan, który broniąc 
ojczyzny przed 
Persami, poległ 
heroiczną śmiercią      
w bitwie pod 

Termopilami.   

http://www.gimnazjum3grodzisk.pl/dokumenty htm/wiazma.htm


Dom w Grodzisku Mazowieckim 

Obok domu był ogródek z maciejką 

i bratkami, rósł kasztan i grusza, 

która podawała soczyste owoce do 

okna Teligów na pierwszym piętrze. 

Dom przy ulicy Traugutta 1 m. 4 

(dawna nazwa ulicy: Szosa 

Błońska); w budynku byłej 

„Octówki”, a dzisiejszej Polfy. 



Dom w Grodzisku Mazowieckim 
lokalizacja 

https://www.google.pl/maps/place/Romualda+Traugutta+1,+05-825+Grodzisk+Mazowiecki/@52.1099183,20.6186438,15z/data=!4m2!3m1!1s0x471948b805580325:0xa31f1bc962d195f5?hl=pl


Przed rejsem 
 Na budowę idą wszystkie 

oszczędności, pomagają 
ludzie dobrej woli, a 
pomoc ta polega na 
szukaniu układów i dojść 
w najważniejszych 
instytucjach. Bez tego nic 
się nie zrobi. 

 

 "Opty" ma niespełna 
dziesięciometrowej 
długości drewniany 
kadłub (dlatego po 
każdym etapie rejsu 
wyciągano jacht z wody, by 
oczyścić i przemalować 
dno).  

W Polsce pisało się, że "Opty" był nowoczesnym 

jachtem. Na morzu spisywał się dzielnie, ale z 

nowoczesnością miał niewiele wspólnego,    

np. oświetlenie wnętrza elektryczne oraz naftowe. 

 



Rysunki jachtu "Opty" powstały przed wojną w pracowni inż. Leona Tumiłowicza. Jednostka nazywała się "Konik Morski". Na rysunku 

ożaglowanie, przekrój pionowy i poziomy jachtu Teligi. 1. koje; 2. kuchnia; 3. stół nawigacyjny; 4. stół; 5. zbiornik wody 200 l; 6. 

zbiornik wody 150 l; 7. zbiornik na ropę 120 l; 8. silnik; 9. schowki; 10. żagle, liny; 11. łańcuch; 12. bączek; 13. kabestany (lewy i 

prawy); 14. kokpit; 15. balast 

Opty – wielki, mały jacht 



Wyposażenie – marzenie… 

 Skromnego armatora „Opty” nie było stać na kosztowną 
elektronikę jachtową. Teliga zabrał ze sobą maszynę do 
pisania, magnetofon, aparaty fotograficzne i kamerę, 
sztucer, wiele książek, odzież, żywność i sprzęt 
bosmański – słowem niemal wszystko, czego mógł potrzebować 
w drodze. Nie było na wyposażeniu jachtu samosteru, na 
ten brak narzeka Teliga wielokrotnie. 
Marzenia o samosterze, szybko urzeczywistniają się w postaci… 
projektu. Pozostaje tylko cierpliwe czekanie na pierwszy port. 
Na Tahiti buduje zaprojektowany wcześniej samoster. Samuś, 
bo tak Teliga nazwał swoje urządzenie, sprawuje się dobrze. 
Istniała jeszcze jedna nazwa tego urządzenia- Lil, co znaczyło 
Lolek idzie Leniuchować. 







Trasa rejsu 
1. Rejs Kapitana Teligi trwał 2 lata, 13 dni, 21 godzin i 13 minut. 

2. Teliga przebył ponad 28000 mil morskich 



1 etap. Casablanca – Las Palmas: 886 mil;  
25.01-12.02.1967 



2 etap. Las Palmas – Barbados: 2700mil,  
16.03-16.04.1967 



Dziennik „Advocat” na 
Barbados informuje  
o polskim przejściu 
Atlantyku 



Wycieczka po Małych Antylach 
Martynika 

St. Lucia 

Bequia Grenada 



3 etap. Grenada – Cristobal; 1100 mil,  
21.06.-1.07.1967  



4 etap. Kanał Panamski; 1.07.-27.08.1967 

Kanał Panamski – sztuczny kanał 

wodny długości ponad 80 km (12 śluz) 

zbudowany w latach 1904-1914, a 

oficjalnie otwarty w roku 1920, łączący 

wody Ocean Atlantyckiego (Cristobal) 

z wodami Oceanu Spokojnego 

(Balboa) 



„Opty” na redzie u wyjścia do kanału. 



5 etap. Balboa – Wyspy Galapagos; 900 mil, 
27.08.-29.09.1967  
Wyspy Galápagos, Wyspy Żółwie (nazwa urzędowa: hiszp. Archipiélago de Colón, 

czyli Archipelag Kolumba) – archipelagpochodzenia wulkanicznego na Oceanie 

Spokojnym, na wysokości równika, ok. 960 km na zachód od wybrzeża Ameryki 

Południowej. Wyspy należą do Ekwadoru, a ich powierzchnia wynosi 7,8 tys. km². 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_hiszpa%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archipelag
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa_wulkaniczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ocean_Spokojny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ameryka_Po%C5%82udniowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekwador


Galapagos – jeden z cudów natury 



6 etap. Galapagos – Markizy; 3000mil,  
28.10.-20.11.1967 

Nuku Hiva- 
archipelag Markizy 



7 etap. Markizy – Tahiti; 1000 mil,  
21.12.-31.12.1967  

Tahiti – wyspa w południowej części Oceanu 

Spokojnego w archipelagu Wysp Towarzystwa; 

największa wśród wysp Polinezji Francuskiej Tahiti 

to wulkaniczna wyspa otoczona rafami koralowymi. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspy_Towarzystwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polinezja_Francuska


Tahiti – perła Polinezji Francuskiej, 
31.12.1967 – 7.05.1968 
 
Teliga spędza tu ponad 4 miesiące 
i buduje „Samosia” czyli samoster. 
Przyda się bardzo w kolejnym 
etapie… 



8 etap. Tahiti - Bora Bora. Krótko… 



Bora Bora – Fidżi;  
1880 mil, 14.05.-4.06.1968 

Fidżi jest państwem leżącym w południowo-

zachodniej części Oceanu Spokojnego, w 

pacyficznej części zwanej Melanezją.  

Tu odbył 

się 

pierwszy 

konkurs 

„miss 

natura”. 

Obok 

laureatka 

Współczesny podwodny hotel 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fid%C5%BCi


9 etap. Fidżi – Dakar.  
29.07.1968 – 9.01.1969; 13260 mil, 165 dni na 
morzu… 
 



… i flaki 

z dziennika 
kapitana 



10 etap. Dakar – Las Palmas, 1200 mil,  
27.03 – 16.04.1969 

Dakar 

Ostatni etap. Las Palmas – Casablanca,  
700 mil, 20.06 – 29.06 1969  



Kto był pierwszy? 

 Joshua Slocum kanadyjski 
żeglarz, jako pierwszy odbył 
samotny rejs dookoła świata. 

 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. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Boston
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jol
http://pl.wikipedia.org/wiki/SY_Spray
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rhode_Island


Jacht Kapitana Teligi 
  

słowa: Bogdan Ostromęcki 
muzyka: Jerzy Tyszkowski 

 
1.Jest gniazdo spokojne, daleki gdzieś dom 
Pod cieniem kwitnących kasztanów  
I cisza opada na skronie zmęczone,  
Sen spływa na ląd. 
 
ref. Lecz nie śpi ocean, zielone, spienione 
głębiny 
I doba za dobą samotny kołysze się maszt 
I sztormy i bryzy prowadza w świat 
Jacht kapitana Teligi. jacht kapitana Teligi. 
 
2. Wiślane gdzieś piany, bałtycki brzmi brzeg 
l słone bieleją mierzeje 
I szumią sosnami oliwskie organy 
Od wieku po wiek. 
 
ref. Lecz nie śpi ocean... 
 
 

  
 
 
3. Na morzach dalekich gdzieś czeka już port. 
Przylądek Szczęśliwej Nadziei 
l błyska pod zorza wybrzeże spokoju, 
I wzywa na ląd. 
 
ref. Lecz nie śpi ocean, zielone, spienione 
głębiny 
l naprzód i naprzód 
Samotny znów zrywa się jacht. 
Nie kończy się nigdy i dalej gdzieś trwa 
Rejs kapitana Teligi, rejs kapitana Teligi. 

 

Jacht Kapitana Teligi 

http://www.gimnazjum3grodzisk.pl/pliki/Wersja2.mp3
http://www.gimnazjum3grodzisk.pl/pliki/Wersja2.mp3


Leonid Teliga zmarł 21 maja 
1970 roku. 


