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Sukces jest, ale
nie do końca.
Jest, bo Lady
Dana 44 jako
pierwszy jacht
pod polską ban-

derą pokonała Przejście
Północno-Wschodnie, prze-
darła się przez pola lodowe,
przekroczyła 180 stopień dłu-
gości geograficznej i znalazła
się na półkuli zachodniej. Nie
do końca, bo zamiast kontynu-
ować rejs po arktycznych wo-
dach, wokół bieguna północ-
nego, skierowała się na połud-
nie, w stronę Vancouver
w Kanadzie.

Żeglarze nie ukrywają, że to
była trudna decyzja. Podjęli ją
w porcie Prowidienija, na po-
łudniowym krańcu Półwyspu
Czukockiego, nad - nomen
omen - Zatoką Opatrzności.
Utknęli tam na dłużej, czekając
na wizy, prognozy pogodowe
i wieści o sytuacji lodowej
na trasie Przejścia Północno-
Zachodniego, które miało być

drugą częścią wyprawy. Komu-
nikaty nie były pomyślne. Po-
przednia, wyjątkowo mroźna
zima wciąż trzymała niektóre
odcinki skute lodem, a tego-
roczna zima przyszła zdecydo-
wanie za wcześnie i dopełniła
dzieła.

- Dwanaście innych jachtów,
nie przeczuwając niebezpie-
czeństwa, utknęło w lodowej
pułapce w porcie Cambrige Bay
już 11 września - informuje Da-
niel Michalski, członek załogi
Lady Dany 44. - Musieliśmy po-
stanowić: płynąć dalej wokół
bieguna, tak jak planowaliśmy,
i stanąć do walki z lodową Ark-
tyką, czy odpuścić „jazdę
po brzytwie” i skierować jacht
na południe. Doszliśmy
do wniosku, że ambicje nie po-
winny zastępować zdrowego
rozsądku.

Tak naprawdę decyzję pod-
jął kapitan Ryszard Wojnowski.
Pozostała szóstka żeglarzy
tylko ją uszanowała. Nikt nie
protestował. Już wcześniej,

zmagając się z lodowymi
przeszkodami na rosyjskich
arktycznych wodach, zwłasz-
cza na Morzu Łaptiewów, prze-
żyli przecież chwile grozy
i wiedzieli, że z żywiołem
trudno wygrać.

- Naprawdę było gorąco -
przyznają zgodnie.

Smalec dla misia
Najpierw była to wycieczka.
Tak to przynajmniej określają.
W czerwcu - na piętnastome-
trowym jachcie Lady Dana 44
(przez przyjaciół zwanym
pieszczotliwie Panią Danką)
wypłynęli z sopockiej mariny
do Sankt Petersburga. Tam wy-
startowali w The International
Sailing Regatta Adventure Race
80DG, czyli międzynarodo-
wych regatach organizowa-
nych przez Rosyjską Kompanię
Turystyczną Rusarc. Drugi
etap, z Archangielska do Ziemi
Franciszka Józefa nawet wy-
grali, a potem opłynęli Nową
Ziemię i przez Morze Karskie

udali się do Dikson, najbardziej
wysuniętego na północ rosyj-
skiego portu.

Podkreślają, że piękny był
ten regatowy czas. Delfiny,
orki, wieloryby i… niedźwie-
dzie polarne. Tych ostatnich
bardzo byli ciekawi, ale misie -

jak się okazało - towarzystwa
nie potrzebowały. Zignorowały
nawet domowy smalec, któ-
rym załoganci usiłowali je
przekupić, by porobić zdjęcia.
Daniel Michalski stwierdził
więc, że albo ze smalcem, albo
z niedźwiedziami było coś nie
tak. Przecież fokę misie potra-
fią ponoć wyczuć z odległości

jednego kilometra. I to pod lo-
dem!

Ale tak było za pierwszym
razem. Za drugim - niektórzy
załoganci spotkali się z nie-
dźwiedziem oko w oko, wbrew
własnej woli. I tak zmykali,
zjeżdżając na pupie ze stro-

mego ośnieżonego klifu, że aż
się miś zdziwił. Na szczęście,
skończyło się na strachu, choć
mogło zdecydowanie gorzej.
Do dziś nie wiadomo, jakie
zwierzak miał zamiary. Wia-
domo natomiast, że kolejny,
spotkany na ulicach Dikson,
miał ich po prostu w nosie. Wo-
lał inne przysmaki.

- Ludzie okazali się bardziej
towarzyscy - żartują żeglarze.
- Zacieśniliśmy więzy z kapita-
nem Danielem Gawriłowem
i załogą rosyjskiego jachtu Piotr
I, który regaty prowadził.
Gawriłow jest w żeglarskim
świecie znaną personą, bo
w roku 2010 opłynął biegun
północny w ciągu jednego se-
zonu. Do tej pory udało się to
tylko dwóm jachtom: Piotrowi
I i norweskiemu katamaranowi
Northern Passage. Oprócz tego
nawiązaliśmy bliskie kontakty
z Pekką i Ritą, fińskim małżeń-
stwem z jachtu Sarema, które
od jedenastu lat, po sprzedaży
dobrze prosperującej firmy,
pływa po morzach i oceanach.
W dodatku z psem, który jako
nietypowy załogant robi coraz
większą medialną karierę.

Chopin i siekiera
Medialną karierę robił (i robi)
też 16-letni Michał Wojnowski,
syn kapitana. Nie dość, że choć
spośród załogantów najmłod-

Pokonali Przejście Północno-Wschodnie, ale bieguna nie opłyną, bo… woda zamarzła. O gdańszczanach w Arktyce,
napierających growlerach, koncercie dla morsów i wyprawie na Lady Danie 44, która weszła do historii polskiego
żeglarstwa, pisze Irena Łaszyn

Wśród lodów zrobiło
się naprawdę gorąco

Bryłyarktycznegolodu
mająwzięciewnajbardziej
ekskluzywnychbarach
St.Petersburga, jako
dodatekdodrinków
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Archipelag wyspZiemi FranciszkaJózefa.Takie przedziwnej urody growlery pojawiały się tuż przed jachtem,trzeba było uważnie sterować
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To pole lodowe wcale nie było największe.Jeszcze mogli robić zdjęcia
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Załoga Lady Dana 44 w komplecie.Tu w Prowidienija na Płw.Czukockim


