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Pionierki. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Nadleśnicza, żeglarka, sędzia żużlowa, często trudno znaleźć nam 
kobiece odpowiedniki nazw zawodów, bo do tej pory kojarzyły się zwykle z mężczyznami. Wyjątkowe 
kobiety, pionierki w swoich dziedzinach, które poprzez swoje życie i działalność na pewno zasługują 
na uznanie i na pamięć. Ich dokonania wpływały i nadal wpływają na losy nie tylko lokalnych 
społeczności, ale szczególnie młodych kobiet, dla których mają szansę stać się wzorem do 
naśladowania. 

Odcinek 2. Teresa Remiszewska. 

* 

"Był czerwiec 1945 roku, gdy po uciążliwej siedmiodniowej podróży wysiadłam z zatłoczonego, 
dusznego pociągu i wyszłam do miasta. Stanęłam u wylotu ulicy 10 Lutego w Gdyni. Zobaczyłam w jej 
perspektywie morze zawieszone wysoko jak srebrne zwierciadło świata, obramowane u dołu zębatą 
ramką potrzaskanych minami falochronów. Wydało mi się dziwnie spokojne, tajemnicze i wielkie. 
Przyciągało. Poszłam więc w jego kierunku jak pod działaniem magnesu i szłam tak zapatrzona, aż 
doszłam do końca rozbitego mola. Stanęłam, grzęznąc w piachu wyrwy na samym jego skraju, tuż tuż 
u czystej, kryształowej wody. Biel różowiała i żółkła. I było niezwykle spokojnie i cicho. Czysto. Jest 
piękne. Jest naprawdę oknem na świat".  

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Teresa Remiszewska była jedną z najsłynniejszych polskich żeglarek. 
Instruktorką żeglarstwa, harcmistrzynią Związku Harcerstwa Polskiego i prekursorką samotnego 
kobiecego żeglarstwa w Polsce. Urodziła się 19 czerwca 1928 roku w Międzychodzie, a zmarła w 
2002 roku w Gdyni. I właśnie w tym mieście, w domu jej córki, pani Danuty, zaczyna się nasza 
opowieść. 

Danuta Remiszewska: Od początku? Obok mamy Jerzy Damsz spotkany w Stanach, największa 
miłość życia. Spędziła z nim później do końca jego życia, które się zakończyło trochę przedwcześnie, 
ale była bardzo szczęśliwa z nim. Powyżej jest mój pradziadek, mąż tej pani, to moja prababcia, czyli 
dziadkowie mojej mamy. A tutaj są trzy siostry, czyli mama, najstarsza siostra i średnia, która zginęła 
w czasie wojny. Także taki rodzinny kącik. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Czyli to pani Krystyna, tak? 

Danuta Remiszewska: Tak, tu poniżej ta śliczna to jest Krystyna. Była rzeczywiście przepiękną 
kobietą. Od niej się wszystko zaczęło w rodzinie, całe żeglowanie jeszcze przed wojną. Ciocia Krysia 
była harcerką, była żeglarska drużyna, która m.in. na dość znanym jachcie "Grażyna" żeglowała. 
Mama wzorem swojej starszej siostry zaczęła natychmiast po wojnie, jak przyjechali do Gdyni, 
natychmiast zaczęła chodzić do klubu. Najpierw musiała tam sprzątać, pomagać, szlifować, malować 
i tak dalej. Bo wtedy takimi drogami się do tego dochodziło. Teraz jest zupełnie inaczej. Potem 
zaczęła samodzielnie żeglować, potem zrobiła też stopień kapitana. Tak że już się usamodzielniła 
całkowicie, jeśli chodzi o żeglowanie.  

Magdalena Świerczyńska-Dolot: To co, usiądziemy? Rozglądam się dookoła. Sporo tutaj morskich 
pamiątek. 
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Danuta Remiszewska: Tak, siłą rzeczy człowiek chętnie o tematyce morskiej jakiś obrazek powiesi 
czy jakiś model jachtu. Przyjemnie jest mieć ten klimat w domu taki morski, skoro się to żeglarstwo 
wpisało w nasze życiorysy tak bardzo mocno, można powiedzieć, że prawie od urodzenia. Pamiętam, 
że jako mała dziewczynka bawiłam się w jakieś malowanie, to były takie kopiarki, na niebieskawym 
papierze się kopiowało różne rysunki. Mama przynosiła do domu, tam była jakaś budowa jachtu, 
jakieś części, elementy, co jak się nazywa. No i mi się to strasznie podobało. Oczywiście szybko się 
uczyłam, co jak się nazywa, ale bardzo lubiłam sobie po tym malować kredkami, kolorować te kopie. 
To nie było ksero, nie wiem, jak to się nazywało, ten sposób kopiowania.  

Andrzej Remiszewski: Rysunki techniczne były na kalce technicznej i potem wyświetlane w 
wyświetlarni, na papierze światłoczułym.  

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Pan Andrzej jest starszym bratem pani Danuty. 

Andrzej Remiszewski: I była jedna strona kolorowa, brązowa czy fioletowa, a druga strona biała. I to 
był bardzo fajny twardy papier, doskonały do rysowania. Lepszy niż bloki rysunkowe, bo był gładki.  

Danuta Remiszewska: Można powiedzieć, że od urodzenia w atmosferze miłości do morza, 
żeglarstwa się wzrastało. Nawet trudno było sobie wyobrazić, że my moglibyśmy nie żeglować. Było 
to jakby wpisane w nasze życiorysy już od urodzenia.  

Andrzej Remiszewski: Generalnie to jest tak, że był to taki styl istnienia całej rodziny. Jeszcze jak 
mieszkaliśmy w Nowej Hucie do roku '65, to troszkę mniej, no bo Nowa Huta to wiadomo, Kraków. 
W części wakacyjnej bardziej, ale nie tylko, bo mama zajmowała się szkoleniem żeglarskim w klubie 
żeglarskim w Nowej Hucie, siłą faktu też coś się słyszało.  A potem jak mieszkaliśmy w Trójmieście w 
Gdyni, to właściwie wszystko było tak. Ciocia, siostra mamy, pracowała w gospodarce morskiej, w 
handlu zagranicznym i gospodarce morskiej. Mama pracowała w klubach żeglarskich, potem w 
stoczni. Ja się wybrałem na studia okrętowe, czyli morskie. A jeśli chodzi o żeglarską stronę, to i 
żeglowaliśmy od dzieciństwa, ale też były rozmowy w domu takie przy stole kolacyjnym czy 
niedzielnym i w rodzinie, i goście przychodzili. W każdym razie bez przerwy się mówiło o żeglarstwie.  

Danuta Remiszewska: Przeprowadziliśmy się do Gdyni. Ja wtedy miałam 10 lat, chodziłam do szkoły. 
Mama w tym czasie pracowała jako kierownik klubu. Ja przychodziłam ze szkoły, prosto szłam na 
basen jachtowy do mamy, do tego budynku, gdzieś tam w jej sekretariacie zrzucałam tornister, no i 
gdzieś tam wędrowałam po tym basenie jachtowym. Nawet nie wiem do końca, czym ja się 
zajmowałam, bawiłam się. A jak mama prowadziła jakieś szkolenia, to często mnie zabierała po 
prostu na jacht. Czasami dali mi potrzymać ster. Ci kursanci pozwolili, że ich czas szkolenia im trochę 
zabieram. No i wtedy słyszałam komplementy, że tak dobrze na punkt steruję, że daję radę i w ogóle 
się zachwycali. [śmiech] To mnie bardzo bawiło.  

I później bardzo szybko zaczęliśmy już niezależnie od mamy, oczywiście to dzięki mamie, żeglować  
najpierw właśnie poprzez też harcerski klub i przez drużynę harcerską. I to były takie krótkie 
pływania po zatoce, połączone ze szkoleniem. No i zaczęliśmy szybko robić jakieś stopnie żeglarskie, 
wyjeżdżać na obozy. Ja byłam pierwszy raz na obozie żeglarskim najpierw z harcerzami w Czernicy. 

Andrzej Remiszewski: To był '67 albo '68 rok. 
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Danuta Remiszewska: Tak, czyli miałam mniej więcej 13 lat. Tak że ciągle to żeglowanie się gdzieś 
tam pojawiało w naszym życiu. 

* 

„Nie jestem szczególnie wysportowana i sprawna. Zawsze brakowało mi czasu na treningi. 
Chorowałam też w moim życiu wiele razy, lecz jednak jestem zdrowa, bo nigdy nie przejmowałam się 
przesadnie zwykłymi dolegliwościami. Jestem natomiast wytrzymała na długotrwałe wysiłki, 
szczególnie na morzu, i gdy wiem, że muszę im sprostać. Mam to do siebie, że uważam się za 
kobietę. Nie wiem, słusznie czy nie. Używam tuszu do rzęs i pomadki do ust bez zadowalających 
wyników. I stale nie mam się w co ubrać. A tu zdarzyła się rzecz fatalna. Polubiłam morze i oto 
chętnie zamieniam się w dziwny stwór, niepodobny do niczego, co jest kobiecością. Rozczochrana, z 
łuszczącym się nosem i połamanymi paznokciami. W startych portkach wędruję sobie po szerokich 
szlakach i jest mi dobrze. Wolę to od nowej sukienki. Ba, nawet od modnego kapelusza".  

* 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Teresa Remiszewska w roku 1970 odbyła jako pierwsza kobieta w 
Polsce i jedna z kilku pierwszych na świecie krótki, samotny rejs po Bałtyku. Dziennikarze okrzyknęli 
ją wtedy pierwszą damą Bałtyku. Ale chciała więcej. Nie dla sukcesu i sławy, ale dla siebie. Latem 
1972 roku wzięła udział w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy. Była to największa tego 
typu impreza na świecie. Remiszewska wystartowała na adaptowanym turystycznym jachcie 
Komodor. Rejs przez Atlantyk trwał 57 dni, 3 godziny i 18 minut. 

Danuta Remiszewska: Żeby w ogóle móc zacząć myśleć o tym rejsie, musiała przejść przez takie testy 
fizycznej wytrzymałości, sprawności. To był pierwszy warunek, żeby mogła zostać wciągnięta do 
grona osób, z którymi się dalej rozmawia, kto w ten rejs popłynie. Mimo że nie była żadną 
sportsmenką, taką zwykłą kobietą, siedzącą popołudniu w domu, czasem przed telewizorem, nie 
uprawiała sportów jakichś za bardzo. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Ale ponoć nie siła jest najważniejsza na morzu. 

Danuta Remiszewska: No więc właśnie dzięki temu taka drobna kobieta i nie jakaś właśnie siłaczka, 
chociaż jak się okazuje jednak dosyć sprawna fizycznie mimo wszystko, była w stanie pokonać tą 
słabość i żeglować. Ale właśnie przede wszystkim to, że była osobą inteligentną, osobą z dużą wiedzą 
i potrafiła różnymi sposobami radzić sobie tam, gdzie trzeba było użyć prawie że nadludzkiej siły. I 
różne miała przygody w trakcie regat, które wymagały ogromnej siły, więc dawała z siebie wszystko, 
co była w stanie, ale właśnie wspierała się jakimś sprytem, pomysłami, jak ominąć to, że silny 
mężczyzna to by tam pociągnął, zrobił coś tam, a ona musiała sobie radzić na inne sposoby. A 
powodów do tego, że musiała sobie radzić, było mnóstwo, bo jacht był w potwornie złym stanie 
technicznym, nieprzygotowany. Przeróbka została zrobiona, ale źle. Niedorobione, niedokończone te 
przeróbki. I po prostu jacht właściwie nie nadawał się do pływania po zatoce, a cóż dopiero po 
oceanie w sztormie. Tak że było to właściwie najtrudniejsze w całym rejsie, że musiała radzić sobie i 
wybierać, co jeszcze może zrobić, żeby płynąć szybciej, a co nie wolno już jej robić, bo to może grozić 
uszkodzeniem jachtu w taki sposób, że już dalej w ogóle nie będzie mogła płynąć. 

Andrzej Remiszewski: Dzisiaj żeglować po świecie, po oceanach w pojedynkę może prawie każdy. W 
tamtym momencie to było dużo rzadsze i dużo trudniejsze. Także z racji technologii, którą ludzie 
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dysponowali na świecie. I żeby coś takiego zrobić, szczególnie w warunkach ustroju, który nie 
sprzyjał indywidualnej aktywności ludzi, gdzie nic nie było przede wszystkim, wtedy to wymagało 
wybitnego człowieka, żeby coś takiego zrobić. Nie przypadkiem postaci żeglarskie z tej pierwszej fali 
sukcesów polskich to byli ludzie bardzo wybitni i do tej pory są pamiętani jako ludzie z bardzo 
wybitnymi osiągnięciami. W przypadku mamy wydaje mi się, że zaczęło się od takiej cechy 
charakteru, którą mało kto chyba podkreśla, bo to jest mniej pompatyczne, od romantyzmu. 
Naprawdę człowiek, który wtedy żył w Polsce, czytał książki żeglarskie, podróżnicze, w zasadzie nie 
miał prawa sobie wyobrażać, że w ogóle można coś takiego robić w polskich warunkach. A mama 
sobie to tak wyobrażała, marzyła o tym. 

I jak się w '70 roku pojawiło zimą pytanie ze Związku Żeglarskiego o chętnych do eliminacji, co 
prawda trochę manipulowana przez autora głównego, który w ten sposób doprowadził do własnego 
startu, wygrywając te eliminacje, Ale pojawiło się pytanie. I mama się zdecydowała w zasadzie 
prawem kaduka. Żadna kobieta nie chciała nawet spróbować tego, mimo że pewnie parę byłoby 
zdolnych. Nie miały w większości przebicia wtedy zapewne. A mama to zrobiła chyba tak troszkę na 
zasadzie, że właściwie a co mi tam. Ja sam jej też mówiłem "zgłoś się", bo mnie pytała o radę. 
"Najwyżej się wygłupisz". I wtedy się okazało, że zadziałał drugi element charakteru mamy, 
mianowicie niezwykła wręcz determinacja, pracowitość, taka konsekwencja. I jej wielkość nie 
polegała na żeglowaniu. Nawet nie polegała na tym, że sobie poradziła na morzu, tylko na tym, że 
umiała doprowadzić do tego rejsu.  

Taki przykład. Mieszkałem wtedy w Sopocie. Nie było w domu telefonu. Wszystkie sprawy trzeba 
było załatwiać telefoniczne na początek. W związku z tym był automat telefoniczny, budka 
telefoniczna. Mało kto już wie, jak to wygląda. Zbierało się w domu pięćdziesięciogroszówki, bo 
wtedy się wrzucało 50 groszy do automatu. I potem była okupacja budki czasem godzinami z 
awanturami z tymi, którzy także stali w kolejce, żeby coś załatwić. Dokumenty - nie można było 
zrobić kopii żadnego dokumentu, dlatego że kserokopiarek nie było praktycznie i cenzura działała 
nawet w takich sprawach. Skserowanie dokumentu nawet we własnym zakładzie pracy nie było 
możliwe. Wszystko musiało być kopiowane przez przepisanie na maszynie w wielu kopiach przez 
kalkę.  

Wydaje mi się, że to przeszli wszyscy ci z pierwszej generacji wielcy żeglarze, Teliga pierwszy, kapitan 
Kowalski, który prowadził wyprawy załogowe po świecie. Oni wszyscy przeszli przez to piekło 
organizacji i piekło zdobywania wszystkiego, czego się nie da w Polsce zdobyć. Wtedy dolar 
kosztował tyle, że taka pensja przeciętna w kraju to było kilkanaście dolarów, 20 dolarów. A ceny 
dolarowe, czyli dewizowe, tak się nazywały, wszystkiego, co na świecie produkowano dla żeglarstwa, 
a w Polsce nie było, były 2 razy wyższe niż dzisiaj. Więc kupno najmniejszego drobiazgu to była 
miesięczna pensja. I oczywiście prywatnie sobie nie mógł kupić. Ale gorzej. Stocznia też nie mogła 
kupić. Bo stocznia musiała najpierw te dolary legalnie kupić od państwa, a potem dostać zgodę na 
wydanie zagranicą. I ministrów się angażowało do zakupu jakiegoś drobiazgu. 

Polski Związek Żeglarski nie wiedział dokładnie, jak te eliminacje przeprowadzić, nie radził sobie z 
tym. A mama z kolei dostała pomoc z Bydgoszczy. Tam zaoferowano jej jacht klubowy. Po czym jak 
się wdali w to oficjele wojewódzcy, dygnitarze wojewódzcy, to uznano, że to jest za słaby jacht, 
nieregatowy. I zmuszono marynarkę wojenną do przydzielenia jachtu, który miał być niby regatowy, 
zostać przebudowany. Tylko czasu było mało. Próbowano jeszcze mamę zmusić do pewnego rodzaju 
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oszustwa, czyli zgłoszenia czegoś innego do regat niż faktycznie miało pływać. To wszystko 
spowodowało, że jacht został tragicznie źle zrobiony. I mimo wszystko siła woli mamy doprowadziła 
do tego, że ten jacht się w ogóle pojawił. Mnie się wydaje, że ja bym się poddał w połowie tego 
procesu.  

Danuta Remiszewska: Mama, żeby doglądać tego jachtu i żeby sprawdzać postępy w pracach, 
przedostawała się przez dziurę w płocie do stoczni jachtowej w Gdańsku, żeby wejść na jacht, żeby 
zobaczyć, co tam się dzieje. Pani, 43 lata wtedy, przechodząca przez dziurę w płocie. To musiało 
świadczyć rzeczywiście o wielkiej determinacji i tym, że nic nie było ważne, tylko musi doprowadzić 
do tego, żeby ten jacht jednak został przygotowany za wszelką cenę. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Popłynęła 57 dni. 

Danuta Remiszewska: Tak. I ileś godzin jeszcze. Nie powiem z pamięci. 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Jaki był z nią kontakt wtedy? 

Danuta Remiszewska: Zerowy. Absolutnie zerowy, ponieważ mama jak wypłynęła, to bardzo szybko 
okazało się, że wszystkie urządzenia radiowe, które miała, jakieś ogromne i bardzo staromodne radia 
do kontaktu, to wszystko przestało działać ze względu na to, że przestał działać silnik. A ponieważ 
przestał działać silnik, to nie było ładowania akumulatorów, nie było prądu. Mama miała takie 
awaryjne naftowe lampy, przywiązała je sobie na dziobie, żeby mieć oświetlenie jakiekolwiek, żeby 
ktoś jej nie rozjechał, żeby ją było widać na morzu. To były porządne, okrętowe lampy, więc być 
może dawały tyle światła, że statek mógł ją zobaczyć. Na samym początku jeszcze były próby 
połączenia się przez Gdynia Radio, była wtedy cała procedura łączenia się, trzeba było czekać. 

Tak że myśmy nie mieli właściwie żadnej wiadomości. Często mnie ludzie pytali, czy ja się martwiłam, 
czy coś tam. Czasem była taka myśl, że tak długo już mamy nie ma. Ja miałam wtedy 17 lat, z jednej 
strony byłam prawie dorosła, a z drugiej strony jeszcze ciągle dziecko. Więc czasami przychodził 
moment takiego zmartwienia, dlaczego tak długo nie ma kontaktu. Ale potem nie, przecież żegluje, 
to jest normalne, jak się żegluje, to nie ma kontaktu i właściwie nie ma się co martwić. Dopłynie, to 
natychmiast się skomunikuje z nami. I absolutnie była taka pewność, że ona dopłynie. Przez ułamek 
sekundy nie miałam myśli, że mogłaby nie dopłynąć, że mogłoby coś się z nią stać. 

* 

"Jestem sama. Świadomość tego spada na mnie zaskoczeniem, choć rejestruję jeszcze odgłosy 
miasta, szum samochodów, skrzypienie dźwigów portowych, nawet jakiś ludzki głos. Wszystko jest 
ode mnie ogromnie daleko, jakby w innym świecie. Ja jestem w moim świecie, niewielkim obszarze 
kilkunastu metrów, dokąd wzrok jeszcze dosięga, a dalej jest szara, kłębiąca się, zła i groźna mgła. 
Tkwi w niej nieznane, przyczajone niebezpieczeństwo. Czyhają ostre zęby skał i niewiadoma losu za 
sekundę, godzinę, tydzień". 

* 

Andrzej Remiszewski: Chyba radio podało informację, ja byłem wtedy w Zakopanem i koleżanka z 
zakładu mi powiedziała. Wtedy miałem moment emocji, bo się rzuciłem na szyję z radości. Ale to był 
jeden jedyny moment. A tak to był naturalny, jeden z wielu rejsów.  
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Danuta Remiszewska: Była taka historia z wężykiem od silnika. Gdyby ten silnik nie przestał działać, 
to mogłoby się skończyć zatonięciem jachtu na oceanie. Bo gdy uruchomiono silnik tam już na 
miejscu w Portsmouth,  to okazało się, że ten wężyk od chłodzenia był tak tylko nałożony i on sobie 
po prostu spadł, jacht zaczął tonąć. Tylko że nie była wtedy sama, był kontakt z lądem, dało się wtedy 
już cokolwiek zrobić w tym temacie, tak że jacht nie zatonął, był blisko brzegu i się udało wrócić do 
portu, i wszystko się dobrze skończyło.  

Pamiętam, że kapitan Borchardt, którego mama uwielbiała i szanowała, też do niej z takim 
podziwem i wielką taką estymą się zwracał. Mnóstwo ludzi, którzy dawniej może sprzyjali, ale tak o, 
po prostu jacyś znajomi bliżsi lub dalsi teraz zachwycali się i wszyscy o tym mówili. To było bardziej 
odczuwalne dla nas, dużo się zmieniło. A jak już napisała książkę i ta książka otrzymała nagrodę 
czytelników, i wszyscy się zachwycali, prawie sobie wyrywali ją, żeby przeczytać, bo tak się jednak 
podobała, to jeszcze bardziej. To trwało kilka lat, ta radość z tego wszystkiego.  

Andrzej Remiszewski: Jakoś w tym czasie mniej więcej mama była w Zakopanem chyba na nartach i 
poznała tam pewną znaną ówcześnie piosenkarkę. Nie podam nazwiska, bo to nie ma sensu. Ale 
bardzo znana postać. I stały gdzieś w kolejce, nie wiem, czy do koktajlbaru w Zakopanem, czy w 
sklepie stały w kolejce obok siebie, rozmawiały. I nagle słychać głos z tyłu: "O, witam największą 
żyjącą Polkę!". I tamta pani się tak odwraca z takim uśmiechem. A facet podszedł do mamy. Żeglarz, 
wygłupiał się. Nawiasem mówiąc tamta pani bardzo to miło przyjęła i panie się zaprzyjaźniły potem. 
Takie były też sytuacje.  

Nikt w domu nigdy nie żeglował dla sukcesów, dla zaszczytów. Co więcej, myśmy nie byli poza siostrą 
zawodnikami, którzy walczą o zwycięstwo z innymi. To było bycie na morzu, to był ten styl, radość 
bycia na morzu. I w tym momencie sukces, ta popularność, to bycie pierwszą, to był efekt uboczny 
dla mamy. Mama chciała pożeglować po oceanie samotnie. W ogóle chciała dookoła świata popłynąć 
samotnie. Przy czym jak już chciała popłynąć dookoła świata, miała świadomość, że może być tą 
pierwszą, no to wtedy zaczęło jej zależeć, żeby być tą pierwszą. Wtedy o tym mówiła w rozmowach. 
Ale to był punkt drugi. Przed chęcią żeglowania po oceanie, przed chęcią żeglowania samotnie. 

* 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: Niestety próba uzyskania zgody władz na zorganizowanie 
pierwszego w historii samotnego kobiecego rejsu dookoła świata nie powiodła się. Podczas krótkiego 
pobytu w Stanach Zjednoczonych Remiszewska poznała Jerzego Damsza, lotnika emigranta, z którym 
wkrótce po jego powrocie do kraju wzięła ślub.  

* 

Andrzej Remiszewski: Podobała się ludziom i to nie tylko w sensie męsko-damskim, ale generalnie 
ludziom się podobała. Miała grono bardzo dobrych przyjaciół. Większość była z młodości, ze szkoły 
podstawowej, średniej,  ze studiów, z żeglarstwa. I bardzo lubiła życie towarzyskie, na co były 
kiepskie warunki, no bo była bieda, ciasnota mieszkaniowa, wszyscy pracowali 6 dni w tygodniu 
wtedy. I tych imprez towarzyskich, spotkań w domu było pełno. Przy czym właśnie znaczna część 
była okołożeglarska. To był właśnie element naszego nasiąkania żeglarstwem. Lubiła potańczyć, 
podobno dobrze tańczyła. Marzyła kiedyś, żeby być baletnicą.  
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Ale to już inna sprawa z bardzo młodzieńczych czasów. I tu anegdotka, jeśli chodzi o taniec. Siostra 
wspominała o eliminacjach kandydatów do regat. Zgłosiło się 15 osób. Zrobiono badania sportowe, a 
potem były badania wydolnościowe. Trzeba było biec na bieżni, podciągać na drążku, coś tam 
jeszcze, takie proste ćwiczenia. Panowie rywalizowali ze sobą, a mama na drążku się podciągnęła 2 
razy, bo więcej nie była w stanie. Ale potem wszyscy byli padnięci, a mama mówi: "to co, idziemy 
potańczyć?".  

Potrafiła mieć pomysły. Czasem wydawało mi się, że zupełnie nie wiadomo skąd wzięte. Wzięła nas 
po raz pierwszy w Tatry. Chodziliśmy we troje po górach z plecakami od schroniska do schroniska. I ja 
te Tatry kupiłem. Chodziłem potem dalej przez całe lata. I to było z takim kumpelskim luzem. 
Wakacje z własną matką w wieku nastoletnim, wydawałoby się, że trudno wymyślić gorszą rzecz dla 
nastolatka. Nieprawda. To poza samym efektem Tatr, dla mnie bardzo ważnych, to bycie razem z 
mamą i z tą nieznośną młodszą siostrą, to były wspaniałe wspomnienia. 

Danuta Remiszewska: Były też kajaki, spływ. To był przełom Raduni, gdzie kajak nam się wywrócił, 
wszyscy cali mokrzy byliśmy, mieszkaliśmy w namiocie. Takie przeżycia niesamowite, które piętno 
takie wywarły na nas, że to życie takie aktywne jest czegoś warte. A takie domowe siedzenie przed 
telewizorem do tego stopnia, że ja telewizora przez całe życie nie mam, moje dzieci też wychowane 
bez telewizora i też nadal nie mają telewizorów. Tak że okazuje się, że da się bez tego obejść. Gdzieś 
mi przeszkadzał ten telewizor, to był złodziej czasu, a tu jest tyle ciekawych rzeczy do robienia, tu 
trzeba jechać gdzieś żeglować, tu trzeba inne fajne rzeczy robić i szkoda czasu, żeby siedzieć w domu. 

* 

Magdalena Świerczyńska-Dolot: W latach 80. Remiszewska była członkinią Solidarności i pracowała 
w komisji ochrony środowiska  przy Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność. Podczas 
stanu wojennego została aresztowana. Pod pseudonimem Urszula Karpińska przetłumaczyła wydaną 
w podziemiu pracę Normana Davisa "Biały orzeł, czerwona gwiazda". Zmarła w 2002 roku i została 
pochowana obok ukochanego męża na sopockim cmentarzu. W roku 2019 pani Danuta i pan Andrzej 
wznowili i uroczyście wodowali na Darze Pomorza książkę swojej mamy "Z goryczy soli moja radość". 

* 

"Na pomoście stoi tłumek. Zachowuje się całkiem po wariacku. Ludzie krzyczą, machają rękami, ktoś 
trąbi, ktoś bije brawo. Stoję na pokładzie Komodora i jestem zupełnie oszołomiona. Mam ochotę 
uciec, tylko nie mogę, bo jacht związany jest z holownikiem. No więc stoję spokojnie, czekam, co 
będzie dalej, rejestruję jakieś szczegóły. Wszyscy mnie witają, całują. Nie wiem kto to. Wszystko 
jedno. Przyjaciele. Ulga, że za parę godzin skończy się tam w domu niepokój i troska. Bo jestem 
bezpieczna w porcie, sprawia mi niekłamaną radość. Schodzę do kabiny, bo coś ściska za gardło. I nie 
chcę przecież robić z siebie widowiska, publicznie tutaj płakać. I wtedy u dołu stronicy dziennika 
piszę: zakończyłam rejs przez Atlantyk. Dziennik zamykam. I to jest tak, jak bym zamknęła samą 
siebie". 

* 

Podcasty projektu herstorycznego „Metropolitanka” realizowanego przez Instytut Kultury 
Miejskiej. 


