
w kie run ku wschod nim. 
Szlak rej su bę dzie pro wa dził wo -

kół wy spy Koł gu jew i po przez Mo -
rze Pe czor skie do por tu Va ran dej, w
po bli ży uj ścia rze ki Pe czo ry. Na stęp -
nie po przez cie śni nę Kar skie Wro ta,
po ło żo ną mię dzy wy spa mi Waj gacz
a No wą Zie mią, za ło ga znaj dzie się
na Mo rzu Kar skim i do trze do por tu
Am dier ma na Pół wy spie Ju gur skim,
w po bli żu słyn nej Wor ku ty. Z Am -
dier my, w dro dze do ko lej ne go por -
tu Dik son, po ło żo ne go tuż przy uj -
ściu wiel kiej sy be ryj skiej rze ki Je ni -
sej, tra sa rej su bę dzie wio dła wzdłuż
Pół wy spu Ja mal skie go, słyn ne go z
ogrom nych złóż ga zu ziem ne go. 

Ko lej nym od cin kiem po dró ży na
Mo rzu Kar skim bę dzie tra sa wzdłuż
pół wy spu Taj myr – do por tu Taj myr.
Tam za cznie się naj bar dziej nie bez -
piecz ny etap rej su. Nie prze wi dy wal -
ne wa run ki lo do we spra wia ją, że
prze pły nię cie przez Cie śni nę Wil kic -
kie go, po ło żo ną mię dzy Przy ląd kiem
Cze lu ski na (naj bar dziej na pół noc
wy su nię tą czę ścią Azji) a Zie mią Pół -
noc ną (ar chi pe la giem wysp na Mo -
rzu Ark tycz nym), wy ma ga nie tyl -
ko umie jęt no ści tech nicz nych, ale też
nie zwy kłe go har tu du cha.

Po wpły nię ciu na Mo rze Łap tie wów
pla no wa ny jest krót ki po stój w por -
cie Tik si, nie da le ko uj ścia Le ny, ko -
lej nej wiel kiej rze ki sy be ryj skiej.
Szlak wod ny bę dzie znów biegł da lej
na wschód. Po opusz cze niu por tu Tik -
si, już na Mo rzu Wschod nio -Sy be ryj -
skim, za ło gę bę dzie cze ka ła prze pra -
wa przez Cie śni nę Dy mi tra Łap tie wa,
po ło żo ną mię dzy lą dem a Wy spa mi
No wo ro syj ski mi. Na stęp nie, po zo sta -
wie niu na pra wym tra wer sie ujść rzek
In dy gir ki i Ko ły my, pla no wa ny jest
ko lej ny po stój w por cie Pe wek. Przed -
ostat nim “sy be ryj skim” eta pem rej su
bę dzie tra sa po przez Cie śni nę Lon ga
(mię dzy lą dem a Wy spą Wran gla), Mo -

rze Czu koc kie do por tu Wan ka ren,
skąd za ło ga jach tu do trze do Cie śni -
ny Be rin ga, by – po prze pły nię ciu tej
cie śni ny, od dzie la ją cej Azję od Ame -
ry ki Pół noc nej – za wi tać do por tu Pro -
wi die ni ja, w ce lu do ko na nia od pra wy
gra nicz nej w Ro sji. Po prze kro cze niu
Cie śni ny Be rin ga skoń czy się etap po -
dró ży zwa ny przej ściem pół noc no -
-wschod nim. 

Bę dzie to do pie ro po ło wa po dró ży.
Po opusz cze niu ro syj skich wód te ry -
to rial nych, har mo no gram po dró ży
prze wi du je wi zy tę w ame ry kań skim
por cie No me na Ala sce, w ce lu do -
ko na nia ko lej nej od pra wy gra nicz nej.
Z No me, znów po przez Cie śni nę Be -
rin ga, za ło ga wró ci na ark tycz ne wo -
dy i że glu jąc po Mo rzu Be au for ta,
wzdłuż brze gów Ala ski, za wi nie do
por tu Bar row. Po dwóch dniach od -
po czyn ku wy ru szy w kie run ku ar chi -
pe la gu wysp Ark ty ki Ka na dyj skiej. W
dłu giej dro dze do Pond In let nad Mo -
rzem Baf fi na, wio dą cej mię dzy wy -
spa mi roz le głej Ark ty ki Ka na dyj skiej,
prze wi dzia ne są po sto je w por tach
Sachs Har bo ur na Wy spie Bank sa i
Cam brid ge Bay na Wy spie Wik to rii
nad Cie śni ną De ase.

Z por tu Pond In let, le żą cym w pół -
noc nej czę ści Wy spy Baf fi na, tra sa
rej su bę dzie wio dła na po łu dnio wy -
-wschód po przez Mo rze Baf fi na i Cie -
śni nę Da vi sa do Hol ste in bor ga na za -
chod nim wy brze żu Gren lan dii. Bę -
dzie moż na przy jąć, że w tym miej scu
skoń czy się tzw. przej ście pół noc no -
-za chod nie i za cznie się atlan tyc kie
pły wa nie. Wstę pem do te go eta pu bę -
dzie Mo rze La bra dor skie, wzdłuż za -
chod nich brze gów Gren lan dii do
por tu Na nor ta lik, znaj du ją cym się na
po łu dnio wym skraw ku Gren lan dii.

Po opusz cze niu Gren lan dii za ło -
gę bę dzie cze ka ła cięż ka  prze pra wa
przez zwy kle sztor mo wy Atlan tyk.
Chwi la mi wy tchnie nia bę dą krót kie

po sto je w Rey kja vi ku na Is lan dii, na
Wy spach Owczych i na Sze tlan dach.
Po tem bę dą jesz cze: burz li we Mo -
rze Pół noc ne, po stój w Far sund w
Nor we gii, zna jo me pol skim że gla -
rzom cie śni ny duń skie Ska ger rak,
Skat te gat i Sund, by po przez Mo rze
Bał tyc kie do trzeć do ma ri ny przy so -
poc kim mo lo.

POD STA WO WY SKŁAD ZA ŁO GI
Ry szard Woj now ski – 55 lat, ka -

pi tan jach to wy. Prze pły nął 50 ty się -
cy mil mor skich. Uczest ni czył mię -
dzy in ny mi w rej sach: w rocz nym rej -
sie na s/y “Alf” w la tach 1978-1979
do Ame ry ki Po łu dnio wej, w 2004 ro -
ku – w rej sie na s/y “Pa no ra ma” z
Ushu aia na An tark ty dę; w 2010 ro -
ku – w rej sie jach tem s/y “Da na 44”
na Spits ber gen, z prze kro cze niem 80
stop nia sze ro ko ści.

Ce za ry Ba jer – lat 44, jach to wy ster -
nik mor ski, prze pły wa nych 15 tys. mil
mor skich. Uczest ni czył w rej sach po
wo dach Mo rza Bał tyc kie go i Pół noc -
ne go, w tym wie lo krot nie ja ko ka pi -
tan re pli ki szes na sto wiecz ne go okrę -
tu wo jen ne go za po ro skich Ko za ków
– czaj ki “Prie svia ta Po kro va” – z ukra -
iń ską za ło gą. Pły wa od 12. ro ku ży cia.

Mi chał Ko chań czyk – lat 63, ster -
nik jach to wy, prze pły wa nych 5000
mil mor skich; prze pły nął mię dzy in -
ny mi Mo rze Bał tyc kie na tra twie

“Nord -bis”. Al pi ni sta, po lar nik, po sia -
da du że do świad cze nie lo dow co we
z Gór Wy so kich i gór Ark ty ki, kie -

row nik i uczest nik po nad trzy dzie -
stu wy praw gór skich.

Bio rąc pod uwa gę po ziom trud no -
ści pla no wa nej wy pra wy na le ży
pod kre ślić, że Ry szard Woj now ski
oraz człon ko wie je go za ło gi są oso -
ba mi po sia da ją cy mi sto sow ne do -
świad cze nie zdo by te w po dob nych
rej sach w la tach po przed nich.

Po wsta ła stro na in ter ne to wa do ty -
czą ca rej su, na któ rej moż na zna leźć
wię cej in for ma cji: www.arc ti c2013.pl.

HI STO RIA ARK TYCZ NYCH SZLA KÓW
Rejs do oko ła bie gu na pół noc ne go

dla że gla rzy ark tycz nych ozna cza
prze pły nię cie łącz nie dwóch szla ków
wod nych: przej ścia pół noc no -wschod -
nie go i przej ścia pół noc no -za chod nie -
go, z któ rych prze by cie już tyl ko jed -
ne go jest uwa ża ne za du żej kla sy do -
ko na nie że glar skie. Przej ściem
pół noc no -wschod nim okre śla się dro -
gę mor ską łą czą ca Eu ro pę z Pa cy fi -
kiem, pro wa dzą ca wzdłuż pół noc nych
brze gów Eu ra zji, przez Mo rze Ba rent -
sa, Kar skie Wro ta, Mo rze Kar skie, Cie -
śni nę Wil kic kie go, Mo rze Łap tie wów,
Mo rze Wschod nio -Sy be ryj skie, Mo -
rze Czuc koc kie do Cie śni ny Be rin ga.

Pró by prze by cia tej dro gi po dej -
mo wa no od koń ca XV wie ku, jed -
nak uda ło się te go do ko nać do pie ro
szwedz kie mu od kryw cy Adol fo wi
Nor den skiöldo wi  w la tach 1878-
1979, któ ry pły nąc na stat ku “Ve ga”
z Mo rza Bia łe go do Cie śni ny Be rin -
ga po trze bo wał na to aż dwóch lat.

W 1932 ro ku lo do ła macz “Si bi ria -
kow” prze pły nął pierw szy przej ście
pół noc no -wschod nie pod czas jed ne -
go se zo nu na wi ga cyj ne go, czym
otwo rzył re gu lar ną że glu gę pół noc -
ną dro gą mor ską. Od po ło wy lat 30.
ubie głe go wie ku ra dziec kie, a na stęp -
nie ro syj skie lo do ła ma cze utrzy mu -
ją tra sę że glow ną przez ca ły rok.

Na to miast ja ko pierw szy prze pły -
nął Cie śni nę Be rin ga ro syj ski Ko zak
Sie mion Dnież niew, któ ry pły nąc na
Mo rzu Czu koc kim, mi nął od po łu dnia
Wy spę Wran gla i opły nął Pół wy sep
Czu koc ki, do cie ra jąc do uj ścia rze ki
Ana dyr. By ło to w 1648 ro ku. Cie śni -
na zo sta ła na zwa na na cześć Vi tu sa Be -
rin ga, Duń czy ka w służ bie ro syj skiej,
któ ry w pierw szej po ło wie XVIII wie -
ku udo wod nił, że Azja i Ame ry ka nie
ma ją po łą cze nia lą do we go. 

Przej ście pół noc no -za chod nie to
mor ska dro ga z Eu ro py do wschod -
niej Azji, pro wa dzą ca przez Mo rze
Ark tycz ne wzdłuż pół noc nych wy -
brze ży Ame ry ki Pół noc nej. Obej mu -
je bli sko 5 ty się cy mil mor skich i prze -
bie ga przez wciąż ma ło po zna ne, sku -
te wiecz nym lo dem te re ny po ło żo ne
za ko łem pod bie gu no wym. Każ da za -
to ka, cie śni na czy wy spa po sia da swo -
ją, czę sto tra gicz ną, hi sto rię pierw -
szych zdo byw ców, któ rzy usi ło wa li
prze drzeć się przez te trud no do stęp -
ne te re ny. Pierw szym, któ ry po ko nał
przej ścia, lecz w kil ku eta pach w la -
tach 1903-1906, był Nor weg Ro ald
Amund sen na stat ku “Gjoa”. n
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W nie dzie lę, 28 kwiet nia, za pra sza -
my wszyst kich na atrak cyj ną wy ciecz -
kę. Idzie my wi do ko wym akwe duk -
tem Cro ton na pół noc. W pla nie jest
ewen tu al ne wej ście na Ły są Gó rę
(Bald Mtn), z roz le głą pa no ra mą. Pro -
wa dzi Je rzy Pa trosz. Dość dłu ga tra -
sa (B+) wy nie sie oko ło sied miu mil.
Z dwor ca Grand Cen tral je dzie my do

miej sco wo ści Cro ton -on -Har mon. Po -
ciąg od cho dzi o godz. 9:20. Spo ty ka -
my się z prze wod ni kiem na sta cji ko -
le jo wej o go dzi nie 10:30. W spra wie
do jaz du sa mo cho dem moż na się
upew nić w so bo tę do godz. 10:00 wie -
czo rem, nr tel. (914) 882-0571.

Na stęp na wy pra wa od bę dzie się 4
lub 5 ma ja. n

WYCIECZKA
Nie spo dzian ka w do li nie Hud so nu

Jacht “La dy Da na 44” jesz cze w po wie trzu, tuż przed wo do wa niem 6 kwiet -
nia br. w ba se nie jach to wym Jacht klu bu Stocz ni Gdań skiej


