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POLACY WŚRÓD

O przedostaniu się z Europy do Azji najkrótszą drogą morską 
prowadzącą wzdłuż wybrzeży Syberii marzyło począwszy od 
XVI wieku wielu żeglarzy. Dokonał tego dopiero w latach 1878-
1879 szwedzki podróżnik i odkrywca Adolf Erik Nordenskiöld, 
który na niewielkim statku wielorybniczym „Vega” pokonał 
Przejście Północno-Wschodnie łączące Atlantyk z Pacyfikiem. 

Z perspektywy

Musiało upłynąć jeszcze pół 
wieku, nim w 1932 roku, 
w ciągu jednego sezonu 
letniego, radziecki lodoła-
macz „Sibiriakow” w 65 

dni przepłynął z Archangielska do Cieśni-
ny Beringa. W ten sposób udowodniono, 
że możliwe jest uruchomienie stałej że-
glugi na Północnej Drodze Morskiej. 

Obecnego lata po raz pierwszy chcą 
przebyć ten szlak nasi żeglarze, którzy 
kierując się na wschód na jachcie „Lady 
Dana 44”, dowodzonym przez kapitana 
Ryszarda Wojnowskiego, zamierzają nie 
tylko dotrzeć do cieśniny oddzielającej 
Azję od Ameryki, ale pokonać za jednym 
zamachem także Przejście Północno-Za-
chodnie, by po opłynięciu całej Arktyki 
dookoła bieguna północnego wrócić do 
Europy przez Atlantyk od zachodu. Cały 
rejs chcą zamknąć w granicach 122 dni.

Pod żaglami za krąg polarny
Jednym z członków załogi tego jachtu 
jest autor współpracujący z miesięczni-

kiem Poznaj Świat, Michał Kochańczyk, 
który będzie na żywo przekazywał Te-
lewizji Polskiej filmowany przez siebie 
przebieg całej wyprawy i relacje o niej 
przedstawiał prasie. Przed wypłynięciem 
z Sopotu 8 czerwca, odbył ze mną długą 
rozmowę, dotyczącą informacji o tamtym 
regionie świata, jako że niemal pół wieku 
wcześniej, w czerwcu 1964 roku, miałem 
okazję przepłynąć znaczną część Północ-
nej Drogi Morskiej na pokładzie pierwsze-
go na świecie atomowego lodołamacza 
„Lenin”. Też miałem wówczas kamerę, 
dzięki której nakręciłem film „Atomowy 
rejs”, a oprócz reportaży z drogi zgroma-
dziłem materiały do książki „Za kręgiem 
polarnym”, w której znalazły się liczne in-
formacje o polskich pionierach w Arktyce. 

Pierwsze wrota Arktyki 
Moja trasa w 1964 r., wyglądała podob-
nie, z tym że ja wypłynąłem w swój ark-
tyczny rejs z Murmańska, innego porto-
wego miasta, leżącego ćwierć tysiąca 
kilometrów za północnym kołem pod-

biegunowym, podczas gdy Archangielsk 
usytuowany jest poniżej tej magicznej 
linii. Od października do marca w Mur-
mańsku trwa polarna noc, a od czerw-
ca do października nie zachodzi słońce. 
Od 1935 r. z nastaniem polarnego dnia 
formują się tutaj w karawany statki, do-
wożące różne towary do portów Syberii 
i wywożące z nich miejscowe bogactwa. 
Przed nastaniem ery wielkich lodoła-
maczy żegluga na morzach północnych 
trwała trzy i pół miesiąca w roku. Lodoła-
macze wydłużyły ją do siedmiu miesięcy. 
Skróciły zarazem trasę biegnącą przed-
tem jak najbliżej zawiłych brzegów Sybe-
rii, gdyż torowały karawanom statków 
handlowych drogę na przełaj przez lody.

Nuklearny olbrzym, mający dzie-
więtnaście tysięcy ton wyporności  
i czterdzieści cztery tysiące koni mecha-
nicznych w atomowym zaprzęgu, był 
zdolny kruszyć pola lodowe o grubości 
kilku metrów. Zatrzymać go mogły jedy-
nie spiętrzenia lodów, zwane torosami, 
tworzące trudną do przejścia barierę. 
Wtedy brał rozpęd i kruszył je stalowym 
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dziobem i kadłubem. Przedtem jego ka-
pitan wysyłał na zwiad powietrzny jeden 
lub dwa stacjonujące na statku helikop-
tery. Jeśli można było, omijał torosy, co 
wydłużało nieco drogę w milach mor-
skich, ale skracało ją w czasie.

Z czego słynie Kanin Nos
Murmańsk opuściliśmy 22 czerwca. Na 
portowej redzie żegnała nas swą sy-
reną „Emilia Plater”, której marynarze 
machali do nas, kiedy przepływaliśmy 
blisko. Widać było doskonale orła na 
polskiej banderze. Odtąd przez całą noc 
świeciło nam słońce zakłócające rytm 
życia, do którego przywykliśmy. Miało 
to jednak swoje dobre strony, pozwa-

lało bowiem podziwiać surowe piękno 
Arktyki. Morze Barentsa było spokojne, 
chociaż często bywa kapryśne i potrafi 
nieźle pokołysać. Płynęliśmy począt-
kowo na północ, a potem na wschód z 
prędkością 18 węzłów po wodach wol-
nych od lodów, celując prosto we Wrota 
Karskie, oddzielające archipelag wysp 
Nowej Ziemi od Gór Uralskich, które sta-
nowią naturalną granicę między Europą i 
Azją. Pierwsze kry, a potem zwarte lody, 
spotkaliśmy tuż przed cieśniną w dru-
gim dniu rejsu. Zanotowałem wówczas: 
„Wyraźny wstrząs, zgrzyt, wibracja. 
Szklanki spełzają ze stołu”. Okazało się, 
że nawet statek o napędzie atomowym 
nie wchodzi w lody tak gładko, jak nóż 
w masło. Na razie było to jednak prelu-

LODÓW
Zima 1878 r. uwięziła statek „Vega” w polu lodowym niemal u wrót Cieśniny 

Beringa. Dopiero w połowie następnego arktycznego lata Nordenskiöld wydostał 
się z okowów lodu i dotarł w lipcu 1879 r. do japońskiego portu Jokohama.
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dium walki z lodami. Statek zmniejszył 
prędkość tylko o jeden węzeł. 

Na wysokości przylądka Kanin Nos, 
który opłynęliśmy nieco wcześniej, ro-
syjscy myśliwi, nazywający siebie Pomor-
cami, zamieszkali w tej części Arktyki od 
wieków, polują na polach lodowych na 
nerpy. Często kry z myśliwymi odrywa-
ją się od wielkich płaszczyzn lodowych i 
wynoszą ich w otwarte morze. Pomor-
cy mawiają wtedy: – Kanin Nos – eto 
niczewo. Ale jak zniesie cię poza wyspę 
Kołgujew, pożegnaj się z życiem. Gdyby 
mi wtedy ktoś powiedział, że na te wody 
zapuści się w niecałe pół wieku później 
polski jacht, popukałbym się w czoło.

Kropla drąży skałę
Nasi żeglarze muszą okrążyć zarówno 
Kanin Nos, jak i wyspę Kołgujew. Tutaj 
pożegnają się z Morzem Białym, wpływa-
jąc na właściwy Ocean Arktyczny, zwany 
też Oceanem Lodowatym Północnym. 
Według przewidywań meteorologów 
jego południowa część, w skład której 
wchodzą Morze Barentsa oraz Morze 
Peczorskie, będzie już wolna od lodów. 
W ostatnich czterech dziesiątkach lat 
klimat w Arktyce uległ bowiem wyraźne-
mu ociepleniu, a pokrywa lodowa całe-
go Oceanu Arktycznego zmniejszyła się 
o blisko 50 procent. Tak małej ilości lodu 
nie było tutaj nigdy w notowanej historii. 
W zeszłym roku w lutym i marcu tempe-
ratura w Arktyce była wyższa o 20°C od 
wieloletniej normy z XX w. Mamy zatem 
obecnie w tym regionie globu wyjątko-
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Z perspektywy

wo korzystne warunki dla żeglugi. Wy-
powiadane są opinie, że po 2020 roku 
Arktyka może całkowicie uwolnić się od 
lodów podczas sezonu letniego. Wtedy 
jachtem można będzie nie tylko opłynąć 
biegun, ale wręcz dotrzeć na sam pół-
nocny czubek Ziemi. 

Te zmiany klimatyczne wykorzystali 
już żeglarze norwescy, którzy w 2010 r. 
na wykonanym z włókna szklanego trzy-
kadłubowcu „Northern Passage” jako 
pierwsi opłynęli biegun w jednym sezo-
nie. Ich łódka była na tyle mała, że mogli 
płynąć nią po przybrzeżnych mieliznach, 
a nawet przenosić po lodzie. Tego same-
go dokonali niemal jednocześnie z nimi 
żeglarze rosyjscy na jachcie „Piotr I”.  
W kilku sezonach zdołali to uczynić przed 
nimi Niemcy na jachcie „Dagmar Aaen”, 

Francuzi na jachcie „Vagabond”, Fino-
wie na jachcie „Lena” oraz kilka innych 
łodzi żaglowych, wśród których znalazł 
się jacht „Scorpius” z załogą rosyjską 
płynącą pod banderą Malty. Jedynym 
Polakiem, który na raty opłynął pod ża-
glami biegun północny, jest Henryk Wol-
ski, który Przejście Północno-Wschodnie 

pokonał w 2002 r. jako członek załogi 
niemieckiego jachtu „Dagmar Aaen”,  
a Przejście Północno-Zachodnie przepły-
nął na polskim jachcie „Zjawa IV”.

Jak nasze jachty  
pokonywały Arktykę
Latem 1964 r. na Północnej Drodze Mor-
skiej między Murmańskiem a wyspą 
Dikson nie napotkałem żadnego jachtu, 
był to bowiem rok chłodny, w którym 
lody sięgnęły dalej niż zazwyczaj. Ale 
dowiedziałem się wtedy z jednej z ksią-
żek znalezionych w bibliotece lodoła-
macza „Lenin” (liczyła 8 000 tomów), 
że jako pierwszy Polak znalazł się w 
Arktyce pod żaglami Zaruski, zesłany  

w 1894 r. za przynależ-
ność do polskiej organiza-
cji niepodległościowej na  
5 lat do guberni archangiel-
skiej. Tam po odbyciu kary 
ukończył szkołę morską  
i jako jej kadet pływał przed  
I wojną światową po Mo-
rzu Białym i Morzu Ba-
rentsa. W okresie między-
wojennym, jako generał 
Wojska Polskiego, stał się 
jednym z organizatorów 
polskiego żeglarstwa mor-
skiego. Po II wojnie świato-
wej jego imię nosił słynny 
jacht, który w 1975 r. podjął 
próbę opłynięcia Spitsber-
genu. Po raz pierwszy pol-
ska bandera przekroczyła 
wtedy północne koło pod-
biegunowe. 

W kierunku mórz po-
larnych zapuszczało się 
wcześniej kilka innych 
polskich jachtów. Po za-
chodniej stronie Atlan-
tyku „Witeź II” dotarł 
w 1959 r. do Islandii. W 
1968 r. „Euros” opłynął 
tę wyspę, żeglując po wo-

dach Morza Grenlandzkiego.  
W rok później „Freya” dobiła do brzegów 
Grenlandii. Jej kapitan Dariusz Bogucki 
marzył o przepłynięciu Przejścia Północ-
no-Zachodniego, ale władze kanadyjskie 
nie dopuszczały wówczas na swoje wody 
żeglarzy z Europy Wschodniej. W 1975 r. 
na jachcie „Gedania” udało mu się do-

trzeć do osady Resolute na jednej z wysp 
Przejścia Północno-Zachodniego, ale za-
wrócono go stamtąd na Grenlandię. 

W sektorze wschodnim Arktyki pierw-
szym polskim jachtem, który wyprawił 
się na Spitsbergen, był w 1967 r. „Swaro-
życ III””. W 1972 r. jacht „Alf” dotarł do 
Murmańska, a w 1975 r. jacht „Magnolia” 
zawinął do Archangielska. Dalej polskie 
żagle nie docierały. 

W ostatnich latach na szlakach Przej-
ścia Północno-Zachodniego i Przejścia 
Północno-Wschodniego znów pojawili 
się Polacy. Bydgoski jacht „Solanus”, 
pod dowództwem kpt. Bronisława Ra-
dlińskiego, pokonał w 2010 r. trasę łą-
czącą Atlantyk z Pacyfikiem. Wchodząca 
w skład jego załogi Monika Witkowska 
(także współpracująca z nami autorka) 
rok później, na szwedzkim jachcie prze-
płynęła spory fragment obu przejść na 
trasie Tuktoyaktuk – Wyspa Wrangla – 
Pewek – Mys Prowidienija – Nome. Nikt 
dotąd nie odważył się wszakże na taki 
rejs, jaki w tym roku zaplanował kpt. Ry-
szard Wojnowski.

Duet 2013
W początkach czerwca start do rosyjskiej 
Arktyki zapowiedziała jeszcze jedna pol-
ska wyprawa żeglarska, która na jachcie 
„Barlovento II” wytyczyła sobie kurs do 
Archangielska tym samym szlakiem, co 
jacht „Lady Dana 44”. A zatem po raz 
pierwszy dwa polskie jachty przepłyną w 
poprzek Karelię. W starym rosyjskim por-
cie, leżącym na południu Morza Białego, 
ich drogi się rozejdą. „Barlovento II” po-
dąży na północ, w kierunku archipelagu 
wysp noszących imię Ziemi Franciszka 
Józefa, do tegorocznej granicy wiecz-
nego lodu. Na polu lodowym ciągnącym 
się aż do bieguna uczestnicy tego rejsu 
będą mogli stanąć w drugiej połowie lip-
ca. W sierpniu jacht „Berlovento II” chce 
dotrzeć do Nowej Ziemi, gdzie nie cumo-
wał jeszcze żaden polski żaglowiec. Po-
tem zawróci do Archangielska i znaną już 
sobie trasą przez 37 śluz Kanału Bałtyc-
ko-Białomorskiego i karelskie jeziora do-
płynie Newą do Petersburga. W Gdańsku 
chce się zameldować 19 września. 

Jacht „Lady Dana 44”, jeśli wszystko 
potoczy się pomyślnie, znajdować się 
będzie w tym czasie na arktycznych wo-
dach Kanady, w połowie Przejścia Pół-
nocno-Wschodniego. 
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KSIĄŻKI POD PATRONATEM
„POZNAJ ŚWIAT”

Antonio Halik
JEEP. MOJA WIELKA 

PRZYGODA
cena: 44 zł

Antonio Halik
180 000 KILOMETRÓW 

PRZYGODY
cena: 43 zł

Basia Meder
BABCIA W PUSTYNI

I W PUSZCZY
cena: 45 zł

Basia Meder
BABCIA W AFRYCE

cena: 45 zł

Wojciech Cejrowski
PODRÓŻNIK WC

WYD. II POPRAWIONE
cena 43 zł

Antonio Halik
Z KAMERĄ I STRZELBĄ 
PRZEZ MATO GROSSO

cena: 40 zł

Wojciech Cejrowski
GRINGO WŚRÓD

DZIKICH PLEMION
cena: 43 zł, 49 zł (zapachowa)

Arkady Fiedler
DYWIZJON 303

cena: 40 zł, 
15 zł (opr. miękka)

Arkady Fiedler
GUJANA. SPOTKAŁEM 

SZCZĘŚLIWYCH INDIAN
cena: 40 zł

Arkady Fiedler
KANADA 

PACHNĄCA ŻYWICĄ
cena: 45 zł

Arkady Fiedler
MADAGASKAR. GORĄCA 

WIEŚ AMBINANITELO
cena: 49,90 zł

Bolesław A. Uryn
MONGOLIA. WYPRAWY 

W TAJGĘ I STEP
cena: 42 zł

Bolesław A. Uryn

Kinga Choszcz
PROWADZIŁ NAS LOS.

KINGA & CHOPIN
cena: 47 zł

Kinga Choszcz
MOJA AFRYKA

cena: 45 zł

Kinga Choszcz
PIERWSZA WYPRAWA. 

NEPAL
cena: 41 zł

Arkady Radosław Fiedler
MAJOWIE. 

REAKTYWACJA
cena: 36 zł

Robb Maciąg
ROWEREM

W STRONĘ INDII
cena: 36 zł

Stefan Czerniecki
DALEJ

OD BUENOS
cena: 44 zł

Anna Świątek
JAPONIA

W SZEŚCIU SMAKACH
cena: 44 zł

Stefan Czerniecki
CISZA

cena: 44 zł

Kevin M. Connolly
DRUGI RZUT OKA.

JAK ŚWIAT SIĘ NA MNIE GAPIŁ
cena: 44 zł

Danuta Gryka
PÓŁ ŚWIATA

Z PLECAKIEM I MĘŻEM
cena: 44 zł

Jerzy Pecold
PADRE, STRZELBA,

RÓŻANIEC I KOŃ
cena: 44 zł
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Adolf Erik Nordenskjøld, który jako pierwszy 
przepłynął Przejście Północno-Zachodnie w rejsie  

z Europy do Azji.
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