
12 kwietnia 2013 | www.dziennikbaltycki.pl | Polska Dziennik BałtyckiREJSYXIV

Spotkania z górą
lodowąnieprze-
widują,napolar-
nego niedźwie-
dzia biorą kara-
bin. Dokładnie -

bierzekapitanRyszardWojnow-
ski, który od razu zastrzega, że
użyje go tylko w stanie wyższej
konieczności.Niemawnimbo-
wiem krwiożerczych instynk-
tów, jest łagodny z natury. Po-
dobnie jak reszta załogi jachtu.

- To rejs dla łagodnych twar-
dzieli-podkreślajązgodnie.-Ta-
kich,którzynapiętnastometro-
wym jachcie, często w ekstre-
malnychwarunkach,potrafiąze
sobą wytrzymać cztery mie-
siące. Wyruszamy w czerwcu,
wracamy w październiku.

Stalowy jacht, zbudowany
na terenie Jachtklubu Stoczni
Gdańskiej, został już zwodo-
wany i za kilka dni rozpoczyna
pierwszypróbnyrejsnaBałtyku.
Nazwa Lady Dana 44 to ukłon
wstronężonykapitana,Danuty,
która od początku to odważne
przedsięwzięcie wspiera.

Skąd pomysł na taką wy-
prawę?

- Z marzeń! - odpowiadają
chórem.-Gdyczytałosięwmło-
dości Centkiewiczów i powieści
o polarnych wyprawach
Amundsena, Franklina,
Nansena, Nordenskjolda,
Shackletona czy Barentsa, tak

to się musiało skończyć.
Kapitan Wojnowski uściśla,

żeporazpierwszypowiedziałto
głośnokapitanSławomirRudni-
cki,zktórymw2004rokupłynął
(jako II oficer) s/y Panorama
z Ushuaia na Antarktydę.

-Sławektegoniezrobił,bonie
miał jachtu - mówi. - Ja sobie
jacht zbudowałem.

- Rudnicki z panem płynie?
- Nie, bo kapitan może być

na pokładzie tylko jeden. Ale
Rudnicki trzyma kciuki za wy-
prawę.

-Atenjacht,topanzbudował
za swoje pieniądze?

- Tak, ciężko na nie pracowa-
łem.

***
Rejs dookoła bieguna północ-
nego to przepłynięcie łącznie
dwóchszlakówwodnych:Przej-
ścia Północno-Wschodniego
i Przejścia Północno-Zachod-
niego. Żaden jacht pod polską
banderą jeszcze tego nie doko-
nał w jednym sezonie nawiga-
cyjnym.Jakpodkreślajążeglarze,
przebycie nawet jednego z tych
szlaków uważane jest za dużej
klasy sukces.

- Do tej pory tylko kilka pol-
skich jachtów dokonało Przej-
ściaPółnocno-Zachodniego-in-
formuje Michał Kochańczyk,
sternikjachtowy,polarnik,alpi-
nistaiczłonekzałogijachtuLady

Dana 44. - A jedynym Polakiem,
który przepłynął Przejście
Północno-Wschodnie, jestHen-
ryk Wolski. Zrobił to jednak
na jachcie pod obcą banderą.
Wolski jest też jedynym Pola-
kiem, który - w kilku etapach -
opłynął biegun północny.

Przejściem Północno-
Wschodnim określa się drogę

morskąłączącaEuropęzPacyfi-
kiem, prowadzącą wzdłuż pół-
nocnych brzegów Eurazji,
przez Morze Barentsa, Karskie
Wrota, Morze Karskie, Cieśninę
Wilkickiego, Morze Łaptiewów,
Morze Wschodniosyberyjskie,
Morze Czukockie, do Cieśniny
Beringa.

Przejście Północno-Zachod-
nie to morska droga z Europy
dowschodniejAzji,prowadząca
przezMorzeArktyczne,wzdłuż
północnych wybrzeży Ameryki
Północnej.Obejmujebliskopięć
tysięcymilmorskichiprzebiega
przez wciąż mało poznane,
skute wiecznym lodem tereny

położonezakołempodbieguno-
wym.

Z kronikarskiego obowiązku
trzeba dodać, że do tej pory
tylko dwa jachty opłynęły
biegun północny w jednym
sezonie. Były to: rosyjski
Piotr I i norweski Northern
Passage. Oba dokonały tego
w 2010 r.

***
Ten rejs to 11 tysięcy mil mor-
skichwniezwykletrudnychwa-
runkach. Dokuczliwe zimno,
temperatura w granicach kilku
stopniCelsjusza,agresywniena-
cierające lody, uwaga napięta
wypatrywaniem torosów i in-
nych morskich niespodzianek.
Wdodatkupolarnydzień,zmie-
niający zegar biologiczny czło-
wieka.

-Nieprzesadzajmyztymzim-
nem-mówikapitanWojnowski.
- Kwiecień w Polsce nie jest lep-
szy. A ja niedawno wróciłem
z rajdu samochodowego
doWładywostoku.Zapewniam,

W ciągu czterech miesięcy zamierzają
opłynąć biegun północny, pokonując 11
tysięcy mil morskich. Do tej pory żaden
jacht pod polską banderą tego nie
dokonał. O polarnych planach
pod żaglami, jachcie Lady Dana 44
i łagodnych twardzielach, którzy
czytali Centkiewiczów, pisze Irena
Łaszyn

Wokół bieguna pod żaglami

Rejs dokoła bieguna północnego to około 11 tysięcy mil morskich

Napółnocycenyżywności
sąastronomiczne.
Zagłówkękapustytubylcy
żądają20dolarów,aziem-
niakisprzedająnasztuki
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