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że tam temperatury nie były
wyższe, a jakoś za mocno nie
zmarzłem.

Wojnowski ma doświadcze-
nie w tego typu wyprawach. Już
jako dwudziestolatek, w latach
1978-79, był członkiem załogi
Alfy, jachtuZHP,w13-miesięcz-
nym rejsie dokoła Ameryki Po-
łudniowej.

-Niestety,przedprzylądkiem
Horn, podczas sztormu, straci-
liśmymasztimusieliśmywrócić
tą samą drogą - opowiada. - Do-
piero podczas rejsu na Antark-
tydę,nas/yPanorama,udałosię
dotrzeć do archipelagu wysp
Wollensteinidalej, jużbezwięk-
szych trudności, Horn opłynąć.
Wtedy Neptun okazał się bar-
dziej łaskawy.

PotembyłrejsnaSpitsbergen
na s/y Dana 44, z przekrocze-
niem 80 stopnia szerokości.

***
Żeglarzy o chorobę morską py-
taćniewypada.Czasamijednak
samiotymmówią.Zdaniemka-
pitana, 3 proc. osób jest na nią
odporna, 3 proc. bardzo cierpi,
a reszta się po prostu przyzwy-
czaja. - Jeśli ktoś popływa
na jachcie dwa dni, to już sobie
z tym poradzi - uważa. - Nawet
więc ci, którzy nie mają dużego
doświadczenianamorzu,ztego
typu problemami dadzą sobie
radę.

Gorzej zlawirowaniemwśród
lodów.Naszczęście,prawdziwe
góry lodowe pojawić się mogą
dopierowokolicachGrenlandii.
Wprawdzie zasygnalizują ich
obecnośćradaryiinneurządze-
nia, ale uważać na nie trzeba.

A sprzęt na Lady Danie 44
robi wrażenie. Oprócz dobrego
wyposażenia nawigacyjnego,
odsalarki(któraakuratwminu-
sowych temperaturach może
przestać działać) czy agregatu
prądotwórczego, są takie cieka-
wostki, jak np. kamery w dnie
czy ogrzewanie. Kadłub zbudo-
wała firma Jabo, wyposażenie
jachtu to dzieło TM Spider.

- Nawet przy temperaturze
minus dziesięć st. C wewnątrz
będzie plus dwadzieścia - zau-
waża kapitan. - A gdy płynąłem
na Antarktydę temperatura
na jachcie oscylowała wokół
zera.Tamtenniebyłogrzewany.

***
Trasa rejsu prowadzi z Bałtyku,
przez Zatokę Fińską i Kanał
Bałtycko-Białomorski,naMorze
Białe, Barentsa i Wschodniosy-
beryjskie,apoominięciuAlaski
irozległejArktykiKanadyjskiej,
jachtruszywstronęGrenlandii,
bypoprzezIslandię,WyspyOw-
cze i Szetlandy dotrzeć do po-
łudniowej Norwegii i sopockiej
mariny.

Czego się więc najbardziej
podczastegorejsuobawiają?Co
do tego wszyscy są zgodni: Naj-
bardziejniebezpiecznyodcinek
to trasa wzdłuż półwyspu
Tajmyr, na rosyjskich wodach.
Czesław Bajer, jachtowy sternik
morski, kapitan repliki szesna-
stowiecznegookrętuwojennego
zaporoskich Kozaków - czajki
PresviataPokrova,mówioCieś-
ninie Wilkickiego, położonej
między Przylądkiem Czeluskin
(najbardziej na północ wysu-
niętą częścią Azji) a Ziemią Pół-

nocną (archipelagiem wysp
naMorzuArktycznym).Innido-
dają, że nawigacja w tamtym re-
joniewymaganietylkoumiejęt-
ności technicznych, ale też nie-
zwykłego hartu ducha.

- Trzeba sobie poradzić z ba-
rierą lodową, czyli przepłynąć

przez Cieśninę Wilkickiego, za-
raz po ustąpieniu paku lodo-
wego w rejonach Mórz
Karskiego i Łaptiewów - tłuma-
czy Michał Kochańczyk. - Pola
lodowe ustępują tam bowiem
na krótko, w dodatku nie każ-
dego roku. Kapitan Wojnowski
uściśla, że cieśnina zaczyna się
otwieraćprzeważnieod15lipca
do 15 sierpnia i w zależności
odtego,kiedytonastąpi,można
popłynąć. Zawsze jest to więc
duże przedsięwzięcie organi-
zacyjno-techniczne.

Kochańczyk przypomina
przy okazji historię pierwszego
udanegoprzepłynięciaPrzejścia
Północno-Wschodniego,doko-
nanego przez rosyjski jacht
Apostol Andrey. W paździer-
niku 1998 roku załoga chciała
płynąć na zachód od Cieśniny
Beringa,alejacht,usiłującpoko-
nać Cieśninę Wilkickiego, tuż
kołoPrzylądkaCzeluskinzostał
otoczony przez zamarzające
krupy lodowe, w dodatku stare
pola lodowe przesuwały się
z północy, co w dramatycznych
warunkach zmusiło załogę
jachtu do powrotu do portu
w Tiksi. Po przezimowaniu,
w następnym roku podróż
szczęśliwie kontynuowano.

***
Indyk z owocami, leczo do-
mowe,bitkiwołowe,gulaszwie-
przowy,kurczakzpaprykąipie-
czarkami, fasolka po bretońsku
-topropozycjedańobiadowych,
które przygotują uczynne żony.
Ze sporym wyprzedzeniem, bo
- skoro nie płyną - wszystkie te
smakowitości muszą wcześniej
zawekować.Żonakapitanazro-
biła już podobno 150 weków,
żona Daniela Michalskiego, też
doświadczonego żeglarza,
dzielniejąwspiera.Oprócztrzy-
stu słoików załoga zabierze kil-
kaset kilogramów makaronów,
kasz i ryżu, sporo wędlin, wa-
rzyw i owoców, mnóstwo kon-
serw,przyprawinapojów.Ana-
wet produkty tak wyrafino-

wane, jak pesto, ser pleśniowy
lazurisuszonepomidory.Tylko
rybytrzebabędziełowićnabie-
żąco,aśmietanęczyjajkadoku-
pić w którymś z portów.

Jak uprzedzają doświadczeni
żeglarze,którzyniejedenrazby-
wali w polarnych stronach,
na północy ceny żywności są
astronomiczne. Za główkę ka-
pustytubylcyżądają20dolarów,
aziemniakisprzedająnasztuki.
Dlatego wszystko, co się da,
trzeba zabrać ze sobą.

- Nie zapomnijcie o buracz-
kach i wątróbce! - podpowiada
inna zaprzyjaźniona niewiasta,
oferując przy okazji pomoc
w wekowaniu. - To źródło wita-
min i żelaza.

Listę prowiantu na rejs przy-
gotowałPawełOłdziej,lat28,ab-
solwent Politechniki Warszaw-
skiej, jachtowy sternik morski,
kandydat na członka załogi.

- Starałem się ją zrobić solid-
nie,takżebyjedzeniebyłozróż-
nicowane, a jego ilości w żadną
stronę nie były przesadzone -
tłumaczy. - Przeliczyłem wszy-
stko na osiem osób, na cztery
miesiące. Przyznam, że choć
mam za sobą rejsy po Bałtyku,
Morzu Północnym, Cykladach
oraz atlantyckie rejsy na Szet-
landy, Spitsbergen, Islandię,
jeszcze nigdy nie robiłem listy
na tak długo. I trochę sobie nie
wyobrażam, gdzie się to
wszystko pomieści.

AlePawełjestdotegostopnia
zdesperowany, że gotów spać
w bakiście (dla niezorientowa-
nych-takiejskrzynidoprzecho-
wywaniaróżnychprzedmiotów
najachcie),byletylkopopłynąć.

- O przejściu trasy północnej
marzyłem od zawsze - wyjawia.
- I muszę powiedzieć, że kiedy
ostatnio wspominałem znajo-
mym, że być może uda mi się
tampopłynąć,aoniniewykazali
zrozumiałegozachwytu,bardzo
byłem zaskoczony, że oni mogą
o tym nie marzyć.

***

Będzie ich ośmiu. Najmłodszy
członekzałogima16latinaimię
Michał. To syn kapitana, który
przygodę z morzem rozpoczął
jako trzylatek. W rodzinie Woj-
nowskich wszyscy żeglują.

- W rejs Michał zabierze
książki i keyboarda - zaznacza
Ryszard Wojnowski. - Bo pia-
nino, na którym gra, na jachcie
się nie zmieści.

Najstarszy, 63-letni Michał
Kochańczyk, weźmie kamerę,
żeby nakręcić film. Scenariusz
napisałjużkilkalattemu,gdyza-
cząłprzygotowaniadowyprawy.
Ale wtedy jeszcze nie wiedział,
żetobędzierejsdokołabieguna
północnego, marzył o Przejściu
Północno-Wschodnim. Dla-
czego wyznaczył kurs na Ark-
tykę? Dlaczego pcha się tam,
gdzie zimno i skrajnie niebez-
piecznie?

Zamiast odpowiedzi cytuje
Reinholda Messnera: Jeżeli ktoś
nam zadaje takie pytanie, to
choćbyśmymujaknajobszerniej
mówili o walorach przygody,
o wrażeniach estetycznych
przy zjawiskowych wschodach
izachodachsłońca, onawiązy-
waniu przyjaźni, o radowaniu
sięotaczającąscenerią,onawią-
zywaniu kontaktów z ludźmi
z innego świata kulturowego
iświadomościowego,osatysfak-
cji w pokonywaniu trudności,
o wyzwaniu zmierzenia się
z nieznanym, o kształtowaniu
charakterów, o spełnieniu ma-
rzeń, to jeżeli ktoś zadaje to
pytanie, to i tak tego nie zrozu-
mie.

***
Jacht Lady Dana 44 wyrusza
z sopockiej mariny 10 czerwca.
Trasę i przebieg rejsu, wspiera-
negoorganizacyjnieprzezJacht-
klubStoczniGdańskiej,którego
kapitanRyszardWojnowskijest
członkiem, można będzie śle-
dzić na: www.arctic2013.pl

Irena Łaszyn
i.laszyn@prasa.gda.pl
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Lady Dana 44 i załoganci: (od prawej) kapitan RyszardWojnowski, jego syn MichałWojnowski,Michał Kochańczyk,Czesław Bajer, Daniel Michalski
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