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ZATOKA  
Równo 165 lat temu arktyczna zima zaskoczyła przy południowo-
wschodnim brzegu Czukotki żaglowiec „Plover”, wysłany przez 
brytyjską Admiralicję na poszukiwania zaginionej bez wieści na 
Przejściu Północno-Zachodnim ekspedycji kierowanej przez bohatera 
spod Trafalgaru, Johna Franklina, doświadczonego polarnika. 

Z perspektywy

Kapitan Thomas Moore miał 
sprawdzić, czy ślady jego roda-
ka nie zachowały się na którejś 
w wysp leżących na Morzu Be-
ringa. W październiku 1848 r., 

sam zagrożony wmarznięciem w lody, 
schronił się w jednej z bezimiennych 
zatok Półwyspu Czukockiego, w której 
bezpiecznie przezimował. W podzięko-
waniu za opiekę niebios nadał jej nazwę 
Providence Bay.

Po polsku jej nazwa brzmi Zatoka 
Opatrzności. W przekładzie na rosyj-
ski Buchta Prowidienija. Stosowano ją  
w Rosji carskiej, kiedy dawała schronie-
nie statkom wielorybniczym. Nie zmie-
niono w Rosji bolszewickiej. A kiedy po 
II wojnie światowej wzniesiono na jej 
brzegu port oraz osiedle, również jemu 
nadano nazwę Prowidienija. W drugiej 
połowie września bieżącego roku stał się 
on portem opatrznościowym dla załogi 
jachtu „Lady Dana 44”, który zameldo-
wał się w nim jako pierwszy polski żaglo-
wiec po przepłynięciu pięciu arktycznych 
mórz i pokonaniu całego Przejścia Pół-
nocno-Wschodniego.

Nieobliczalna Arktyka 
Gdy wyruszali z Sopotu 8 czerwca, za-
mierzali w jednym sezonie żeglugowym 
okrążyć biegun północny i zdobyć dwa 
wielkie arktyczne przejścia morskie – 
Wschodnie i Zachodnie. Udało się to trzy 
lata wcześniej tylko dwu jachtom żaglo-
wym - rosyjskiemu, noszącemu nazwę 
„Piotr I”, i norweskiemu trimaranowi 
„Northern Passage” z rosyjskim pilotem 
na pokładzie. 

Kapitan pierwszego, Daniel Gawri-
łow, gościł w kwietniu 2013 r. w Sopocie, 
gdzie udzielił załodze jachtu „Lady Dana 
44” wielu cennych rad i wskazówek oraz 
namówił kapitana Ryszarda Wojnowskie-
go do udziału w regatach „Rusarc 2013”  
z Archangielska na Ziemię Franciszka 
Józefa. Tam, po zakończeniu regat, po-
kazał im w zatoce Nansena, jak manew-
rować w gęstym lodowym paku i wśród 
dryfującej kry, omijając groźne odłamki 
gór lodowych zwane growlerami. 

Rosyjskim żeglarzom udało się po-
konać obie arktyczne drogi morskie w 
ciągu czterech miesięcy. Jedynie o dobę 
zdołali wyprzedzić Norwegów. Pomagał 

im Instytut Arktyki i Antarktyki, którego 
pracownicy informowali ich o stanie lo-
dów, pogodzie i najbardziej korzystnym 
kursie. Parę razy zbliżyli się jednak do nie-
bezpiecznych spiętrzeń lodów, w jednej 
z lodowych pułapek uszkodzili ster. Zało-
ga „Piotra I” składała się z ośmiu osób.

 Norweski 3-osobowy trimaran prowa-
dził szyper Thorleif Thorleifsson, ale mó-
zgiem wyprawy „Northern Passage” był 
płynący razem z nim światowej sławy po-
larnik Børge Ousland, przyjaciel Marka Ka-
mińskiego. Ousland trzykrotnie zdobywał 
biegun północny na nartach, w tym dwa 
razy samotnie. W 2004 r. dokonał w ciągu 
82 dni trawersu Arktyki przez biegun. 

Największe letnie topnienie lodów  
w Arktyce ma miejsce w sierpniu i wrze-
śniu, kiedy czapa lodowa pokrywająca 
tutejsze morza topi się najbardziej. Przez 
ostatnich 30 lat zmniejszała się systema-
tycznie na skutek globalnego ocieple-
nia. Żeglarze rosyjscy i norwescy trafili 
na wyjątkowo pomyślny rok. Mówiono 
wtedy, że do 2020 r. Arktyka może cał-
kowicie uwolnić się od lodów. Zdawał się 
to potwierdzać miniony rok, w którym 
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pokrywa lodowa na północnej półkuli 
stopniała do najniższych poziomów no-
towanych w historii.

Polarnik w burnusie
Norwegowie wypłynęli z Oslo 23 czerw-
ca 2010 r. Rosyjski pilot i tłumacz Sta-
nisław Kostiaszkin dołączył do nich 
w Murmańsku. Pierwszy pak lodowy 
spotkali w północnej części Morza Kar-
skiego. Na Morzu Łaptiewów, przy 
bezwietrznej pogodzie i mgle, musieli 
lawirować w gęstej krze nagromadzonej  
w pobliżu Wysp Nowosyberyjskich. Sta-
rali się trzymać blisko brzegów Syberii, 
ponieważ ich jacht miał małe zanurzenie 
i nie musiał obawiać się mielizn. Najtrud-
niejsze chwile przeżyli, gdy w komplet-
nych ciemnościach zgubili kurs i obawiali 
się zderzenia z dryfującą górą lodową. 
30 sierpnia dotarli do Peweku na Morzu 
Czukockim. Do portu Prowidienija nie 
popłynęli, ponieważ zaczęły się pogar-
szać warunki pogodowe. Silne wiatry 
spiętrzały wysokie fale. Kilka razy zde-
rzali się z krami i pniami drzew wyniesio-
nymi do akwenu arktycznego z wielkich 
rzek syberyjskich. Swój lekki, wykonany 
z włókna szklanego trimaran, wciągali 
niekiedy na większe pola lodowe, prze-
pychając go na czyste wody. 6 września 
zameldowali się w Point Barrow na Ala-
sce, gdzie wysadzili rosyjskiego pilota, 
a przyjęli na pokład dubajskiego księ-
cia Ibrahima, który finansował ich wy-
prawę. Przejście Północno-Zachodnie 
arabski polarnik przepłynął w burnusie, 
który założył po wpłynięciu na kanadyj-
skie wody. Nie mógł pokazać się w nim 
wcześniej Amerykanom, którzy mogli 
go potraktować jak potencjalnego is-
lamskiego terrorystę. 16 września do-
tarli do Cambridge Bay, najważniejszego 
portu na północnym wybrzeżu Kanady. 
Stamtąd przez Ziemię Baffina, przez 
zaczynające już zamarzać wąskie cie-
śniny między Morzem Beauforta i Mo-
rzem Baffina dotarli do Grenlandii, skąd 
skierowali się w stronę Norwegii, gdzie  
w Bergen zamknęli pętlę rejsu dookoła 
bieguna północnego, a zarazem dooko-
ła półkuli północnej. 

Wydawało się, że wystarczy skorzy-
stać z rosyjsko-norweskiego kalendarza. 
Ale w tym roku Arktyka się zbuntowała.

Satelitarne mapy lodów  
i człowiek na maszcie
Kapitan jachtu „Lady Dana 44” Ryszard 
Wojnowski na wody arktyczne wypłynął 
z Archangielska z sześcioma członkami 
załogi. Po zakończeniu regat „Rusarc 
2013” na Ziemi Franciszka Józefa zaczął 

realizować własny plan. Skierował dziób 
jachtu w stronę Nowej Ziemi, gdzie cze-
kał kilka dni w jednej z zatok Wyspy Pół-
nocnej na wyjaśnienie sytuacji lodowej 
we wschodniej części Morza Karskiego i 
w Cieśninie Wilkickiego. Kartki jedna po 
drugiej spadały z kalendarza, a lody cią-
gle murowały newralgiczny przesmyk. 
Z zachodniej i środkowej części Morza 
Karskiego ustąpiły wcześniej. Posta-
nowił zatem płynąć do portu Dikson, 
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leżącego najbliżej cieśniny, i tam czekać 
na łaskę arktycznego Neptuna. Postój 
u nasady półwyspu Tajmyr, za którym 
rozpoczynała się najbardziej trudna do 
pokonania cieśnina, trwał prawie trzy 
tygodnie. 
Zazwyczaj lody w Cieśninie Wilkickiego 
puszczają 15 sierpnia. Tym razem trzy-

mały się 8 dni dłużej. Dopiero 22 sierpnia 
wieczorem satelitarna mapa norweska 
ujawniła w cieśnienie obszary wolne od 
lodu. Ale komunikat meteo zapowiadał 
silny północny wiatr, który część dryfu-
jących lodów mógł przycisnąć do przy-
lądka Czeluskin, najbardziej wysuniętego 
na północ skrawka Syberii. Mieli już dość 
czekania. Przed przylądkiem Czeluskin 
pod osłoną jednej z małych wysepek na-
potkali stojący od tygodnia na kotwicy 



112 www.poznaj-swiat.pl www.poznaj-swiat.pl 113

Z perspektywy

dwukrotnie większy francuski stalowy 
jacht „Tara” z 3 zawodowymi żeglarzami 
i kapitanem oraz 11 naukowcami na po-
kładzie, prowadzącymi badania nauko-
we na szlakach żeglugowych w Arktyce. 
Francuzi, którzy także zamierzali opłynąć 
biegun, czekali na rosyjski atomowy lo-
dołamacz, mogący skruszyć lody w cie-
śninie. Polacy minęli „Tarę”, z której ro-
syjskim pilotem nawiązali kontakt przez 
radio, i weszli w mocno popękane pole 
lodowe, w którym znajdowało się wiele 
szczelin umożliwiających manewrowa-
nie. Jeden z członków polskiej załogi 
wisiał na maszcie jak za czasów Kolumba 
i wskazywał sternikowi odpowiedni kie-
runek. Dwukrotnie poszerzali taranem 
wąski przesmyk między lodami, kiedy 
cofnąć już się nie dało i z lodowego kotła 
można się było wydostać jedynie w taki 
sposób. Obserwujący to z niedowierza-
niem Francuzi ostrożnie ruszyli za nimi. 
Później w porcie Pewek zaprosili ich na 
swój jacht, aby przyjrzeć im się z bliska.

6000 mil morskich od domu
26 sierpnia nasz jacht wpłynął na otwar-
te wody Morza Łaptiewów, omywające 
brzegi środkowej Syberii. Tu także musiał 
uważać dzień i noc na pływające lody.  
W nocy z 1 na 2 września przez Cieśninę 
Dymitra Łaptiewa przedostał się na Mo-
rze Wschodniosyberyjskie. Tam na żegla-
rzy czekał wiatr o sile 7-8 stopni w skali  
Beauforta wiejący od rufy, a ponure nie-
bo zasnuwały chmury, przez które rzad-
ko wyglądało słońce. Powietrze wyraźnie 
się oziębiło. We wnętrzu jachtu tempe-
ratura spadła do 9 stopni C. Boczna fala 
powodowała dokuczliwe przechyły, 

utrudniała poruszanie się po pokładzie  
i pod pokładem oraz przyrządzanie i spo-
żywanie posiłków. Od domu dzieliło ich 
wtedy 6000 mil morskich, czyli ponad 
9500 km. Różnica czasu miejscowego  
i polskiego wynosiła 9 godzin.

W Peweku zamierzali naprawić uster-
ki silnika, które pojawiły się w Cieśninie 
Wilkickiego. W czasie przejścia przez 
pole lodowe do zbiornika paliwa przedo-
stała się woda morska, która zanieczyści-
ła wtryskiwacze. Szli zatem na żaglach, 
nie mieli czym ogrzewać jachtu. Wy-
muszone przez lody ponadmiesięczne 
postoje spowodowały, że utraciły waż-
ność ich rosyjskie wizy wyjazdowe. Fran-
cuzi, którzy mieli ważne wizy, popłynęli  
z Peweku wprost na Alaskę. Polacy mieli 
otrzymać zgodę na opuszczenie Rosji  
w porcie Prowidienije, odległym o ko-
lejne kilkaset kilometrów. Był to teraz 
dla nich naprawdę port opatrzności, do 
którego chcieli dostać się jak najprędzej.  
Po drodze musieli pokonać na żaglach 
Morze Czukockie, w którym utknęło 

wcześniej wiele statków. Tu został zgnie-
ciony przez lody słynny „Czeluskin”. 

Wszyscy w Peweku starali się im 
pomóc. Nie mieli żadnych problemów  
z wyjściem na ląd. W miejscowym 
warsztacie dokonano bezpłatnego 
przeglądu ich silnika. Przygodny znajo-
my zaoferował do dyspozycji polskich 
żeglarzy swój samochód oraz siebie 
jako kierowcę. Pomógł zrobić zakupy 
świeżej żywności, dowiózł im ze źródła 
za miastem kilka beczek wody pitnej. 

Podobnie było w porcie Prowidienija 
na Morzu Beringa, w którym spędzili trzy 
dni po rezygnacji z pokonania w tym roku 
Przejścia Północno-Zachodniego. Tu bo-
wiem dowiedzieli się, że lody zabloko-
wały w jego cieśninach 12 jachtów (mogli 
być jednym nich), z których 10 schroniło 
się w kanadyjskim porcie Cambridge Bay, 
a 2 przebijają się w stronę Grenlandii.  
W tej dwójce, jak się później okazało, 
była francuska „Tara”, która jednak sko-
rzystała z usług lodołamacza. 23 wrze-
śnia opuścili port Prowidienija, do któ-
rego wizy dowiózł im samolot ze stolicy 
Czukotki, Amdermy. Od nowego przyja-
ciela poznanego w tym mieście otrzymali 
na drogę beczkę świetnej kiszonej kapu-
sty oraz wiadro kawioru z łososia. 

Informacje o rejsie jachtu „Lady  
Dana 44” czerpałem z blogu załogi, za-
mieszczonego na internetowej stronie 
arctic2013.pl oraz korzystałem z wiado-
mości otrzymanych drogą satelitarną 
z Nowej Ziemi i portu Prowidienija od 
mego kolegi z łamów „Poznaj Świat” Mi-
chała Kochańczyka. 

Zdjęcia wykorzystane w artykule pochodzą 
z portalu: www.arctic2013.pl

Ryszard Badowski KONTYNENT KrajW DELEGACJI...
Rozmowy maRka SzpendowSkiego  

z ludźmi zapRacowanymi

Marek Szpendowski – producent filmowy, właściciel agencji Viva Art. Organizował m.in. koncerty Luciano Pavarottiego, Michaela Jacksona 
czy zespołu The Rolling Stones. Dużo podróżuje i często zdarza mu się poznawać świat właśnie podczas delegacji, pospiesznie. 

Jesteś bardzo aktywny na Facebooku.
Nie mam lęku przed elektroniką. Mało kto 
wie, że jestem „ojcem” polskiej grafiki kom-
puterowej. To ja zrobiłem z kolegami z grupy 

„EGA” w 1986 roku pierwszą wystawę grafiki 
komputerowej w Zachęcie, choć korzystaliśmy 

wówczas z drukarek, które jedną stronę druko-
wały pół godziny. Wzorem moich kilku kolegów 

zrobiłem fanpage, na którym wyraźnie jest napisane, 
że jest to strona poświęcona mojemu życiu artystycz-

nemu i moim pracom. Tam są plakaty, rysunki komentujące 
różne sytuacje z życia, obrazy, ale to jest tylko sztuka. Jeżeli 
kręcę jakiś program w tv, to umieszczam anons: „oglądajcie, 
bo będę mówił! Nie o majtkach, tylko o grafice i zawłaszczeniu 
symboli graficznych przez polityków”.
Facebook jest dla Ciebie przedłużeniem kontaktu z ludźmi? 
To powiedzmy, jak ja podróżuję. Nie lubię zwiedzania zabyt-
ków, muzeów itp. Lubię siedzieć w knajpach, na plażach, włó-

czyć się tam, gdzie mogę spotkać ludzi. Teraz byłem z rodziną 
na Korfu, skakaliśmy z klifu, do miasta nie zaglądaliśmy. Mnie 
wakacje bardziej się kojarzą z pustą plażą, lekką mgłą nad 
wodą, wschodzącym słońcem i zdjęciami, które wówczas 
mogę tam robić.  I to zamieszczałem na Facebooku.  
Mówiłeś, że na fanpage’u nie piszesz o majtkach. Będę dość 
przekorny i powiem, że o majtkach swego czasu pisałeś do 
„Playboya”. A dokładnie o gadżetach. Lubisz je?

Oczywiście, że tak. 22 października w Empiku wystartowała 
moja seria gadżetów. Często byłem pytany: – Panie Andrzeju, 
gdzie można kupić plakat? Jak powiedziałem, gdzie i za ile, to 
słyszałem: – Ja nie mam tyle kasy. Moje kultowe plakaty, jak 
„Miś” czy „Dziecko Rosemary”, kosztują od pięciuset do kilku 
tysięcy złotych. Natomiast teraz można kupić je wydrukowane 
na płótnie w cenie około 40 złotych. Oprócz tego jest wiele 
innych gadżetów: papier toaletowy z plakatem „Papierosy są 
do dupy” w dwudziestolecie tego plakatu. Ludzie mówią: – 
Andrzej, twoim plakatem ludzie będą sobie tyłek podcierali. Od-
powiadam: – Jeżeli chodzi o papierosy – bardzo dobry kontekst.  
Czy jesteś otwarty na kontakty z obcymi?
Znasz mnie. Wchodzę do sklepu i po paru minutach wiem, czy 
ta pani ma męża i dziecko. Widzę, że ktoś jest smutny, to py-
tam dlaczego. Z reguły ludzie są smutni dlatego, że nikt ich o to 
nie zapytał. A rozmawiać można, nie znając wzajemnie swoich 
języków. Mój kolega opowiedział mi, że był w jakimś miastecz-
ku w Ameryce Południowej, zaprzyjaźnił się z dwoma tubylca-

mi i dwie godziny roz-
mawiali o Szekspirze. 
Powiedziałem, że w ta-
kim razie musieli znać 
jakiś wspólny język. On 
na  to, że nie - oni coś 
mówili, a on o Szekspi-
rze. W kontakcie z dru-
gim człowiekiem liczy 
się energia. 
Powiedz, jak to bywa w 
podróżach służbowych 
ze znajomymi.
Ciekawym wyjazdem 
była podróż z Krzysz-
tofem Kieślowskim na 
festiwal filmowy do Los 
Angeles. Pojechaliśmy 
do centrum handlowe-
go i nagle Krzysiu do 

mnie mówi: – Ty, zobacz, jakie biustonosze. To były lata osiem-
dziesiąte, kiedy nie mieliśmy sklepów, w których można było do-
stać takie od namiotu do małego rozmiaru, tylko był albo jeden 
rozmiar, albo w ogóle. Krzysztof poprosił mnie, bym zrobił mu 
zdjęcie przy największym rozmiarze. Jeszcze dodał: – Tylko zrób 
tak, żeby było widać, że ta miseczka jest większa od mojej głowy.  
Wyjąłem aparat i w tym momencie wyskoczył facet z pistoletem 
i zabronił fotografowania. 
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– grafikiemANDRZEJEM PĄGOWSKIM 

Z 
A
RC

H
IW

U
M

 A
N
D
RZ

EJ
A
 P

ĄG
O
W

S
KI

EG
O

FO
T. 

C
ZA

RE
K 

B
A
JE

R

FO
T. 

D
A
N
IE
L 

M
IC

H
A
LS

KI


