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szy, to wachty pełni jak wszy-
scy. A w wolnych chwilach tro-
chę się uczy i trochę grywa
na keyboardzie, który zabrał ze
sobą na pokład. Czasem kon-
certuje solo, czasem przy wtó-
rze gitary Daniela
Michalskiego. Jego muzykowa-
niem zachwycają się przypad-
kowi gapie w portach i naj-
prawdziwsze morsy w morzu.
Kiedyś zadziwione ssaki oto-
czyły jacht, by wysłuchać nok-
turnów Chopina. Scena została
nagrana, pokazał to nawet
„Teleexspress”.

A co do tej pory najbardziej
zadziwiło żeglarzy? Dużo było
tych zadziwień.

Daniel Michalski, współau-
tor arktycznego bloga
(arctic2013.pl) oniemiał
na przykład, gdy zobaczył ka-
pitana Gawriłowa łupiącego -
za pomocą siekiery, czekana
i piły łańcuchowej - niewielką
górę lodową przywiązaną
do rufy jachtu… Po co to robił?
„Nie po co, tylko do czego - tłu-
maczył innym zdziwionym. -
Otóż, do drinków!” Chodzi o to,
że bryły arktycznego lodu mają
wzięcie w najbardziej eksklu-
zywnych barach i restauracjach
St. Petersburga. Nic dziwnego,

że cały forpik był nimi wypeł-
niony, a łupanie pochłaniało
długie godziny. Jak biznes to bi-
znes.

Paweł Ołdziej, 28-letni zało-
gant, zachwycił się z kolei zja-
wiskiem refrakcji. Nie wiedzą
Państwo, co to jest? Większość
nie wie i większość nigdy tego
nie zobaczy. A oni widzieli. Pa-
weł tłumaczy: - Refrakcja jest
to ponadnormalna przejrzy-
stość powietrza pozwalająca
widzieć rzeczy znajdujące się
za widnokręgiem. Spotykana
jest, choć stosunkowo rzadko,
na wszystkich morzach. Ta
w pobliżu Nowej Ziemi, dodat-
kowo objawiła się powstawa-
niem obrazów wysp nad hory-
zontem i tworzeniem jak gdyby
podwójnego horyzontu - jed-
nego ponad drugim. Efekt po-
tęgowały jeszcze plamy słońca
pojawiające się na „pionowym”
fragmencie morza. Wpatrywa-
liśmy się w to jak urzeczeni.

Paweł zauważa, że to refrak-
cja mogła przyczynić się do tra-
gedii Titanica.

Kręcili piruety
W Dikson tkwili niemal trzy ty-
godnie.

- Staliśmy w porcie nie dla-
tego, że tak bardzo nam się tam
podobało, ale z powodu zalo-
dzenia w Cieśninie
Wilkickiego - tłumaczy Michał
Kochańczyk. - To miejsce jest
wąskim gardłem na naszej tra-
sie wokół bieguna północnego.
Od początku braliśmy
pod uwagę oczekiwanie w tym
rejonie na „puszczenie lodów”.
Tak naprawdę North-East
Passage, czyli Przejście
Północno-Wschodnie to właś-
nie te 200 mil morskich lodu,

który nie każdego roku top-
nieje.

Kapitan Wojnowski zau-
waża, że lód odpuszcza zaz-
wyczaj po 15 sierpnia, trzeba
się więc bardzo szybko prze-
dostać, bo ok. 15 września
cieśnina ponownie zamarza,
niekiedy chwytając nieostroż-
nych śmiałków w lodową pu-
łapkę.

Daniel Michalski: - Wypły-
nęliśmy z Dikson 22 sierpnia,
mając świadomość, że lody nie
do końca puściły. Po dwóch
dniach dotarliśmy do pierw-
szych dryfujących growlerów
i pól lodowych. Ten niekoń-
czący się lodowy mur z daleka
przypominał nieco… falochron
gdyńskiego bulwaru.
Przed murem ujrzeliśmy pola
lodowe klinujące się nawzajem
w jakimś trudnym do opisania
uścisku. Zrobiło się nam go-
rąco. Zastanawialiśmy się, czy
ten labirynt ma wyjście. A jeśli
nie, to czy zdążymy wrócić za-
nim się zamknie. Ostro lawiro-
waliśmy, z duszą na ramieniu.

Gdy już się wydawało, że
wyszli z lodowych okowów
i minęli przylądek Czeluskin
na północnym krańcu półwy-
spu Tajmyr, zaczął się praw-

dziwy horror. Przed nimi poja-
wił się kolejny lodowy wał, nie-
mający końca. Falował, ale nie
był za bardzo zbity, uważnie
więc szukali przejścia.

Daniel Michalski: - Rozpo-
częliśmy najbardziej niebez-
pieczną jak dotąd żeglugę, ry-
zykując uszkodzenie steru,
śruby bądź zgniecenie kad-
łuba. Ogromne rozhuśtane
wiatrem masy wody napierały
na lodową granicę, pchając ją
w naszym kierunku oraz ła-
miąc wielkie lodowe tafle. To
właśnie one, przełamywane
na grzbietach fal, stanowiły dla
nas największe niebezpieczeń-
stwo. Manewrowanie jachtem
w bardzo wąskich szczelinach
między grubymi na półtora
metra i kołyszącymi się na fali
kawałami twardego lodu było
bardzo stresujące. Wąskie
przejścia zamykały się co
chwilę, tworząc nową moza-
ikę, a pływające growlery oraz
grube lodowe płyty jak puzzle
układały się wciąż w nowe
wzory. Z trudem kręciliśmy pi-
ruety…

Jak już wiemy, gdańszczanie
Przejście Północno-Wschod-
nie pokonali. I skierowali się
w stronę Czukotki. Tam też nie
było łatwo. Psuły się jachtowe
urządzenia, dokuczała wilgoć
i śliska podłoga, a woda kapała
na koje i stół.

To, co najtrudniejsze
Gdy zapytać żeglarzy, co pod-
czas tej wyprawy było najtrud-
niejsze, najpierw powiedzą
o przeprawie przez Cieśninę
Wilkickiego, horrorze na Mo-
rzu Łaptiewów i lodowych
przeszkodach na Morzu
Wschodniosyberyjskim. Po-

tem nawiążą do decyzji
o przerwaniu wyprawy wokół
bieguna. I wspomną o sztuce
kompromisu.

- Gdy na powierzchni kilku-
nastu, a praktycznie kilku me-
trów kwadratowych, przez
cztery miesiące musi ze sobą
współpracować siedmiu człon-
ków załogi, na pewno jest to
sztuka - uważa Michał
Kochańczyk. - Nam się ta
sztuka udaje.

A co najtrudniejsze? Według
Kochańczyka czasami trudne
jest spanie na dziobie podczas
pływania pod wiatr na dużej
fali, kiedy dziób jachtu gwał-
townie opada i żołądek wręcz
przyciska się do kręgosłupa.
Czasami trudno się zmobilizo-
wać, by wyjść z ciepłego śpi-

wora, ubrać się szybko i znów
pójść na pokład na wachtę,
gdzie zimno, wietrznie
i do domu daleko. Czasami
uciążliwe jest mycie naczyń
na dużej fali…

- Ale tego wszystkiego się
spodziewaliśmy - zastrzega
Michał. - Nikt nie obiecywał,
że będzie łatwo.

Pani Danka nie wróci
Na Półwyspie Czukockim spę-
dzili wiele dni. I znowu chu-
chali na lód, z nadzieją, że
ustąpi. Niestety, nie ustąpił.
Gdy więc w poniedziałek, 23
września, doleciały wreszcie
samolotem z Anadyru przed-
łużone rosyjskie wizy, na które
czekali, pożegnali Czukczów,
z którymi zdążyli się zaprzy-

jaźnić (Michał Kochańczyk
miał nawet prezentację o rejsie
w miejscowym liceum i wielo-
rybniczej osadzie Czaplina!)
i opuścili Prowidienija.

- Przed nami prawie 2300
mil po północnym jesiennym
Pacyfiku - mówi Kochańczyk.
- Przy 10 stopniach Beauforta,
na co się zanosi, bardziej się
sztormuje niż płynie. W każ-
dym razie, jesteśmy w drodze
do Vancouver. Tam jacht prze-
zimuje, a my wrócimy do kraju.
Prawdopodobnie ok. 20 paź-
dziernika.

Rejs zamierzają kontynuo-
wać w następnym roku. A po-
nieważ plany są po to, by je
zmieniać, rozpatrują zupełnie
inną trasę: przeprawią się
przez Cieśninę Magellana,

opłyną Alaskę, Kanadę, Chile,
Brazylię…

Kapitan Ryszard Wojnowski
zauważa, że choć Lady Dana 44
(nazwana tak na cześć żony ka-
pitana) nie opłynęła bieguna
północnego w jednym sezonie,
i tak zapisała się w historii że-
glarstwa. Żaden inny jacht
pod polską banderą tak daleko
nie dotarł.

Nic dziwnego, że Rosjanie
mówili o nich „mołodcy”.

Ale najbardziej zgryźliwy
moriak, który długo Polaków
nie doceniał, pokłonił im się
dopiero wtedy, gdy Daniel
Michalski, też stary żeglarski
wyga, położył go „na rękę”,
a potem zagrał na gitarze i za-
śpiewał „Katiuszę”.
i.laszyn@prasa.gda.pl
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