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Kpt. Jerzy Kuśmider                                   01.2018 

Pamiętnik z samotnego rejsu na Alaskę jachtem s/y „Varsovia” 

 i z rodzinną załogą do lodowców 
e-mail: varsovia31@hotmail.com                  

 

  
  
Odwiedzone miejsce postoju 

lub pozycja o godzinie 24:00 
 

(C) - cumowanie do pomostu 
(K) - kotwiczenie 
(B) - cumowanie do bojki 
( - ) – jacht w drodze 
 
 
 

Dobowy przebieg: 
 

Mm.             Godziny: żeglugi, (na silniku) 

0 Mm.                                 Godz.: 4min (4min) 

17 VI 
Silnik pracuje już na małych obrotach i dokładnie cztery minuty 

przed północą oddaję ostnią cumę. Oddycham z ulgą, bo rejs jest 
już rozpoczęty - zdążyłem wypłynąć jeszcze w czwartek, 
ponieważ w piątek lepiej nie ryzykować. Przesądni żeglarze nie 
rozpoczynają swoich rejsów w ten dzień tygodnia. Stary przesąd 
dobrze przestrzegać i żeglować bezpiecznie. 

Dokładnie o północy mijam ostatni pomost w Burrard Bridge 
Civic Marina w Vancouver. Teraz jestem sam na pokładzie mojej 
„Varsovii”, która powoli oddala się od miejsca jej stałego postoju. 

Włączam samoster i narazie nie muszę zajmować się ręcznym 
sterowaniem.  
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Wyspa Hornby – Strait of Georgia 
 

Przez Cieśninę Georgia płynę na silniku. 

18 VI  
Jest już piątek, na szczęście drugi a nie pierwszy dzień rejsu. 
Śpiący Vancouver żegna mnie błyskając wielkomiejskimi 

światłami. Gorączka ostatnich dni przygotowań rejsowych jest już 
za mną. Teraz pozostaje mi tylko realizowanie moich planów 
podróży. Cel jest jasny – Alaska, ale nie ta bliska gdzie byłem już 
dwukrotnie. Tym razem celem są lodowce w rejonie Prince 
Williams Sound. Warunki żeglugi, jakie mogę spodziewać się na 
tej trasie są bardzo odmienne od tych, które miałem rok temu 
płynąc samotnie na Hawaje. 

Na oceanie z dala od brzegu czułem się bezpieczniej. W tym 
rejsie bliskość brzegu, częste mgły, zmienne wiatry, silne prądy 
pływowe, lodowce i znacznie więcej statków na wodzie stanowić 
będzie innego typu zagrożenie. Oceniam, że ten rejs może być 
trudniejszy od pasatowej żeglugi po otwartym oceanie. 

W nocy mam silne podmuchy wiatru z Howe Sound, ale płynę 
na żaglach z pomocą silnika, ponieważ chcę jak najszybciej 
oddalić się od Vancouver i znanych mi rejonów. Chcę więcej 
czasu spędzić w rejonie lodowców. 

Dodatkowy doping dla mnie to fakt, że za 20 dni moja żona z 
naszym synem, ma przypłynać dużym statkiem pasażerskim do 
portu Seward. Licząc w linii prostej od mojej obecnej pozycji, port 
ten jest oddalony o ponad 1200 mil morskich, to znaczy, że dla 
mnie potrzebna do przepłynięcia droga, musi być znacznie 
dłuższa. Z kalkulacji wynika, że moja średnia prędkość, wliczając 
postoje musi być ponad 60 mil morskich na dobę. Założenie takie 
jest na pograniczu możliwości mojego jachtu płynącego przez 
cieśniny i prowadzonego tylko przez jedną osobę.  

W Seward Elżbieta i Marek mają przesiąść się z olbrzymiego 
statku „cruise ship” na mój malutki „sailing ship”. W ten sposób 
chcemy spędzić nasze rodzinne wakacje pływając w lodach Prince 
Williams Sound. 

Rano zaliczam jeszcze ostatnie telefony do domu i znajomych, 
odprężam się i czuję, że nareszcie zaczął się mój rejs. W dzień 
mam piękną słoneczną pogodę i umiarkowany słaby wiatr.  

Przez Cieśninę Georgia, która oddziela Wyspę Vancouver od 
stałego lądu płynę głównie na silniku. Płynięcie na samych 
żaglach, wykorzystując tylko słabe podmuchy wiatru, nie 
zapewniałoby wystarczającej prędkości mojemu jachtowi. 

Piękny słoneczny dzień rozleniwia mnie i na jachcie nie robię 
nic, jedynie prowadzę niezbędną nawigację i obserwację. Lenię się 
poniweaż wychodzi ze mnie zmęczenie i stres ostatnich dni 
przygotowań rejsowych. 

Mijam lewą burtą Wyspę Hornby, na której jest piękna zatoka z 
piaszczystą plażą, podobną do plaż z folderów raklamujących 
wakacje na Karaibach. Bardzo lubię odwiedzać to miejsce. 
Najczęściej zaglądam tam, oczywiście, jeżeli czas na to pozwala, 
wracając z dalszych rejsów. Tym razem oglądam ją tylko przez 
lotnetkę, przepływając w dość dużej odległości.  

Obserwuję intensywny ruch na wodzie. Szczególnie dzisiaj w 
piątkowe popołudnie widzę dużo jachtów żaglowych z 
weekendowymi żeglarzami, którzy mijając się w niedużej 
odległości, machają do siebie rękoma, w taki to tradycyjny sposób 
pozdrowiają się. 
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Statki wycieczkowe mijam w dużej odległości. 

Barka holowana na długiej linie. 

Dymy w Campbell River – Discovery Passage 

Malowniczy domek z balkonem nad wodą. 

Szybkie jachty motorowe, mają odmienne zwyczaje. Załogi 
tych jachtów, najczęściej stosują mniej kurtuazji i rzadko, kiedy 
machają rękoma, ale za to przepływając bardzo blisko, robią taką 
falę, że trudno mi utrzymać się na równych nogach stojąc na 
jachcie rzucanym bezwładnie na fali, którą one powodują. 

Olbrzymie statki wycieczkowe wiozące na swoich pokładach, 
często po dwa tysiące pasażerów robią też falę i to nawet wiekszą, 
tylko że najczęściej mijamy się w dużej odległości. 

Największe niebezpieczeństwo dla jachtu takiego jak mój, 
stanowią holowniki ciągnące na długich linach dwie lub trzy barki. 
Taki pociąg holowniczy często ma długość kilkuset metrów. 
Trzeba bardzo uważać żeby nie skrócić sobie drogi i nie 
przepłynąć pomiędzy holownikiem i barką. Bezpieczne omijanie 
takiego zagrożenia, najcześciej powoduje konieczność zmiany 
kursu i redukcji prędkości. Nie należy to do przyjemności, 
szczególnie w sytuacji, kiedy czas nagli. 

Przed zachodem słońca zbliżam się do Discovery Passage. 
Mijam lewą burtą Campbell River ze śmierdzącymi, dymiącymi 
tartakami i papierniami. Jest to ostatnie uprzemysłowione miasto 
na mojej trasie jednocześnie kończę tutaj żeglugę po szerokiej 
Cieśninie Georgia i od tego miejsca badę płynął wąskimi 
cieśninami, pomiędzy stałym lądem a Wyspą Vancouver.  

Prądy pływowe wpływają z dwuch stron wyspy; od północy i 
od południa. Przypływy wnoszą a odpływy wynoszą z cieśnin 
olbrzymie masy wody, które w dobowym cyklu podnoszą 
poziomu wody, często o ponad pięć metrów. W wyniku tych 
pływów powstają prądy, które w niektórych przewężeniach 
osiągają prędkość nawet ponad 30 kilometrów na godzinę. To 
znaczy prawie trzy razy więcej niż jest maksymalna prędkość 
mojego jachtu. Nie jednego mało doświadczonego lub 
niedoceniającego niebezpieczeństwa żeglarza, kosztowało to 
utratę jachtu albo nawt i życia. Z prądami nie można walczyć, nikt 
nie jest w stanie wygrać z nimi, trzeba się tylko podporządkować 
naturze, która je wywołuje. 

Na szczęście, takie ekstremalne prądy zdarzają się rzadko, 
najczęściej są one znacznie słabsze. Można je przewidzieć i 
obliczyć optymalny czas przepływania przez wąskie cieśniny, w 
których prądy te zwiększają swoją prędkość. 

Pamiętam jak kilkanaście lat temu, płynąłem na mojej 
“Varsovii” w swój pierwszy rejs dookoła Wyspy Vancouver i 
zbliżałem się wtedy do Seymour Nerrows, najwęższego miejsca w 
Discovery Passage. Mając już wtedy za sobą, tysiące mil morskich 
przepłyniętych na jachtach po różnych morzach i oceanach oraz 
patent jachtowego kapitana wydany przez Polski Związek 
Żeglarski, bardzo poważnie potraktowałem nawigowanie w tym 
rejonie. 

Przeliczyłem wtedy, dokładny czas, w którym powinienem 
wpłynąć w cieśninę, tak żeby znaleźć się w odpowiednim 
momencie w najwęższym miejscu. Z kalkulacji matematycznej 
wynikało, że jestem trochę za wcześnie, czekałem, więc na 
otwartej wodzie na odpowiedni czas i dopiero wtedy dałem sobie 
komendę “cała w przód”. 

Od tego czasu przepływałem tą ciśninę w górę lub w dól, nie 
pamiętam już ile razy. Obecnie traktuję to bardziej rutynowo, nie 
bawię się w dokładne liczenie, tylko polegam na wyczuciu. 
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Gawland Hbr.                                               (K) 

102 Mm.                              Godzin: 20,1 (20,1)       

Jedynie sprawdzam w tabelach prądów czas tak zwanego “slag”, 
czyli zmiany kierunku prądu i płynę do przodu; wolniej lub 
szybciej. 

Niestedy muszę się przyznać, że czasmi kosztowało mnie to 
dodatkowy czas i niepotrzebne złużycie paliwa. Matematyka, 
nazywana “królową nauk” bardzo przydaje się wszędzie, nawet w 
takiej sytuacji. 

Z dzisiejszego wyliczenia wynika, że nie zdążę przepłynąć z 
wieczornym korzystnym prądem i muszę gdzieś zaczepić się na 
noc. O godzinie 20:05 kotwiczę w małej zatoczce Gowland na 
wyspie Quadra z której jest już tylko kilka mil morskich do 
Seymour Nerrows. 

Po ponad dwudziestu godzinach płynięcia non-stop, głównie na 
silniku, rozkoszuję się ciszą i pięknie zachodzącym słońcem. 
Cieszę się z dobrego przebiegu, ponad sto mil morskich w ciągu 
20-tu godzin, co jest bardzo dobrym wynikiem na możliwości 
mojego jachtu. 

Przed położeniem się do koi, jeszcze raz sprawdzam w tabelach 
czas zmiany kierunku prądu i ustalam plan żeglugi na następny 
dzień. Płynąc wąskimi cieśninami, kalkulacja taka zawsze jest dla 
mnie “chlebem powszednim”. W wyniku tych obliczeń, muszę 
płynąć nie wtedy, kiedy chcę, tylko wtedy, kiedy pozwalają na to 
korzystne prądy. Tak samo jest z moim snem, śpię wtedy, kiedy 
jest na to czas a nie wtedy, kiedy chce mi się spać. 

Jestem sam na jachcie “Sam sobie sterem żeglarzem i okrętem” 
i muszę dać sobie radę w każdej sytuacji. Przez okres najbliższych 
dni, będę miał tylko rutynową gonitwę, podporządkowaną jedynie 
zmieniającym się kierunkom prądów. 

Seymour Nerrows-Discovery Passage. 

19 VI 
W dalszą drogę ruszam o 5:30 rano. Godzina ta jest wynikiem 

mojej wczorajszej kalkulacji. Do Seymour Nerrows wpływam na 
końcówce prądu przeciwnego a następnie po zmianie jego 
kierunku płynę dalej pchany już korzystnym prądem. 

Minięcie tej cieśniny dla wielu Vancouverskich żeglarzy jest 
czymś niecodziennym. Wiekszość tych, których znam nigdy nie 
wypłynęła poza Cieśninę Georgia. Wielokrotnie zastanawiałem 
się, czy powodem tego jest brak czasu na realizację dłuższego 
rejsu, czy obawa przed nieznanym niebezpieczeństwem, które 
może ich tam spotkać, czy poprostu jest to brak zainteresowania w 
pogłębianiu swojej wiedzy nautycznej, która jest niezbędna do 
żeglowania po akwenach z silnymi prądami pływowymi. 

Obojetnie, jaką odpowiedź można dać na te pytania to według 
mojej opini uważam, że od tego miejsca nasza Prowincja 
Kolumbia Brytyjska wygląda zdecydowanie inaczej. Naprawdę 
interesująca żegluga i nawigacja zaczyna się właśnie tutaj i z tego 
też to powodu, tradycyjny toast z Neptunem postanowiłem wypić 
już po minięciu tej cieśniny. 

Od kilku lat nie piję alkoholu, ale wyjątkowo z tej to okazji, 
nalewam do szklaneczki rum z Coca Colą i wychodzę do kokpitu 
wypić toast z władcą mórz i oceanów. Wylewam mu za burtę 
większą część zawartości szklaneczki a sam delektuję się tym co 
pozostało. W ten sposób, próbuję „przekupić” Neptuna, żeby nie 
„dawał mi w kość” na oceanie oraz trzymał mnie w opiece i 
bezpiecznie doprowadził moją “Varsovię do miejsca 
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Tort urodzinowy 

 

Alert Bay 

Stacja paliwowa w Alert Bay 

przeznaczenia. 
Tymczasem prąd odpływu popycha i zdecydowanie zwiększa 

prędkość mojego jachtu. W szybkim tempie pozostawiam za rufą 
kolejne punkty nawigacyjne znajdujące się na wodzie i na brzegu. 
Odnoszę wrażenie jakbym leciał na skrzydłach.  

Dzisiaj jest dzień moich urodzin i tą wspaniałą szybka żeglugę 
traktuję jako mój prezent urodzinowy. Wyjmuję z ice box’u’ tort 
serowy i stawiam go na stole. Jest to prezent, który w ostatniej 
chwili przed wypłynięciem w ten rejs dostałem na tą okazję od 
mojej żony Elżbiety. Delektuję się jego smakiem i w taki to 
sposób samotnie, bez żadnych gości przy stole urodzinowym 
obchodzę swoje święto. 

Na chwilę wracam myślami rok wcześniej, kiedy to moje 
urodziny obchodzilem, również na “Varsovii” tylko, że wtedy 
byłem na oceanie setki mil morskich od brzegu i zbliżałem się do 
Hawajów. Fala oceaniczna rzucała mój jacht na wszystkie strony a 
ja w nim, z trudem trzymałem i chroniłem mój tort urodzinowy 
przed rozbiciem o ścianki jachtu. Nawet zapaliłem wtedy na nim 
świeczki. Dzisiejsza, żegluga po gładkich wodach Cieśniny 
Johnstone, jest tak odmienna od tego, co było rok temu. 

Tymczasem mijam kolejne znaki nawigacyjne, które ułatwiają 
mi bierzące określanie mojej pozycji. Omijam też, albo czasami 
jak nie zauważę to nie omijam i uderzam dziobem w pływające  
pnie ściętych przez drwali drzew, które zostały zgubione w 
transporcie lub przeładynku. 

Takie pływające kłody, czasami dłuższe od mojego jachtu, są 
jednym z większych zagrożeń dla małych jednostek pływających, 
szczególnie prowadzonych przez takiego jak ja, samotnego 
żeglarza, który nie jest w stanie prowadzić stałej obserwacji. 
Patrząc na zafalowaną wodę, bardzo często pod słońce, trudno jest 
rozpoznać mało widoczne objekty pływające i mało wystające nad 
poziom morza. 

Te mniejsze nie są dla mnie groźne, tylko od czasy do czasu 
słyszę ich mocne uderzenie o burtę i po chwili obserwuję odbity 
od jachtu kawał drewna. Gorzej jest z tymi większymi, pamiętam 
że kilka razy uderzyłem, tak mocno że cały jacht zadrżał a 
następnie nie kłoda, tylko dla odmiany jacht odbił się i zmienił 
kierunek płynięcia. 

Kilka lat temu, właśnie tutaj w rejonie Alert Bay miałem taką 
przygodę. Płynąc jak zwykle na samosterze, stałem w kokpicie i 
filmowałem moją kamerą video. W pewnym momencie poczułem 
bardzo silne uderzenie. Tak silne, że przez chwilę nie wiedziałem 
co się stało. Pomyślałem sobie, że może uderzyłem w jakiś okręt 
podwodny, który właśnie wynurzył się, bo przed chwilą 
obserwując wodę nic na niej nie widziałem. Impakt ten, z dużą siłą 
rzucił mnie na nadbudówkę. Lecąc bezwładnie, chroniłem kamerę, 
ale cały czas patrzałem w wizjer i nie zatrzymywałem filmowania. 
Jedynie skierowałem kamerę w stronę rufy, gdzie właśnie odbity 
od burty mojej „Varsovii”, olbrzymi pień stanął na chwilę w 
pionie. Oceniłem, że jego długość a właściwie w takiej sytuacji 
wysokość była bez przesady ponad 10 metrów. Całe to zdarzenie 
mam nagrane na filmie. 

Historia lubi powtarzać się. Obecnie, tak samo jak wtedy, stoję 
z kamerą w kokpicie i filmuję małe kłody drzewa pływające po 
wodzie. Głośno komentuję to, co nagrywam i opowiadam o 



 6

Budując „Varsovię”, wszystko robiłem grubsze, 
i mocniejsze niż przewidywały założenia 

projektowe dla jachtów tej wielkości.  
 

Port Hardy 

Przy pomoście w Port Hardy. 
Alert Bay                                                       (C) 

Port Hardy                                                    (C) 

106 Mm.                                   Godz.18,0 (18,0) 

dawnym zdarzeniu. Właśnie w tym momencie czuję uderzenie i 
znowu tracę na chwilę swoją równowagę. Na szczęście tym 
razem, tylko bardzo delikatnie uderzam swoim ciałem o 
nadbudówkę. Odruchowo robię pauzę w filmowaniu i dlatego tym 
razem nie będę mógł później pokazywać sfilmowanego tego 
zdarzenia. 

Gdybym płynął na typowym jachcie, standartowo wykonanym 
przez stocznię, przeznaczonym dla przeciętnego klienta, to nie 
wiem co mogłoby być ze mną po takich zderzeniach, trudnych do 
uniknięcia przez samotnego żeglarza. Widziałem już niejeden 
jacht, nawet znacznie większy od mojego, który zawadził coś 
nawet niedużego i wymagał bardzo poważnej naprawy. 

Przypominam sobie okres czasu, kiedy to budowałem moją 
„Varsovię”. Nie żałowałem wtedy różnych materiałów i wszystko 
robiłem mocniejsze niż przewidywały założenia konstrukcyjne 
jachtów tej wielkości. Moja żona pytała mnie wtedy: czy ja buduję 
pancernik „Patiomkin”, czy jacht do rodzinnych pływań? Nie 
dawałem odpowiedzi na to pytanie, tylko uśmiechałem się i 
robiłem swoje. Teraz tego nie żałuję, na swoim „pancerniku” 
czuję się bezpiecznie w każdej sytuacji i obecnie płynę do przodu 
na spotkanie jeszcze odległych lodowców. Może tam moja żona, 
określenie „pancernik” zmieni na bardziej stosowne w tamtym 
rejonie słowo „lodołamacz”. 

O 18:25 cumuję do stacji paliwowej w Alert Bay. Przed 
wypłynięciem na otwartą wodę chcę zatankowć moje zbiorniki do 
pełna, ponieważ wiem że na żeglowanie na samych żaglach nie 
mogę liczyć. Niestety, dzisiaj jest sobota i stacja ta, o tej godzinie 
jest już zamknięta. Gdybym miał zamiar kupić setki litrów paliwa, 
to obsługujący stację pracownik przerwałby swój weekendowy 
wypoczynek, zjawiłby się na pomoście i tankowanie miałbym 
załatwione. Mój 19-to konny silnik Volvo-Penta złużywa tylko 
około dwóch litrów diesla na godzinę. Z tego to powodu moja 
“Varsovia” nie jest businessem dla stacji a ja niestety nie chcę 
czekać tutaj do rana na regularne godziny otwarcie. 

Nie mam wyboru i muszę jak najszybciej płynąć dalej do 
miejsca ostatniej możliwość tankowania, które jest w Port Hardy. 
Wejście do tego portu, oznacza dla mnie nadłożenie dodatkowych 
kilkanastu mil morskich. 

Dokładnie o północy cumuję przy pomoście rybackim w Port 
Hardy. Wielokrotnie przepływałem tą, prawie dwustumilową trasę 
z Vancouver, ale ten przebieg jest rekordowym, tylko 48 godzin 
żeglugi z jednym kilkugodzinnym nocnym postojem na kotwicy. 
Biorąc pod uwagę zmienne prądy, duży ruch statków i 
konieczność stałej obserwacji tego, co dzieje się na wodzie, 
oceniam że dla samotnego żeglarza, jest to bardzo dobry wynik.  

Wypracowałem zapas czasowy i dlatego przynajmniej na jeden 
dzień mogę pozwolić sobie na zwolnienie tempa. 

 20 VI 
Rano po dobrym wyspaniu się bez nastawionego budzika, 

zjadam śniadanie. Następnie podpływam do stacji paliwowej i 
tankuję do pełna wszystkie moje kanistry. “Varsovia” nadmiernie 
obciażeniem paliwem zanurza się w wodzie głębiej niż normalnie. 

Po wyjściu z portu mam silne podmuchy wiatru, które 
przechylają mój jacht na burtę. Żagle idą w górę i zaczyna się 
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Bull Hbr.                                                       (C) 

25 Mm.                                       Godz. 5,3 (5,3)   

przyjemna żegluga. Niestety wiatr skręca i idąc ostro do wiatru 
muszę znowu pomagać silnikiem. 

Po południu wiatr słabnie i wieczorem wchodzę do Bull 
Harbour, ostatniej małej zatoczki przed wyjściem na otwarty 
ocean. W tym miejscu, muszę dokładnie wpasować się w warunki 
prądowe ponieważ locja żeglarska ostrzega, że przy wyjściu na 
ocean, na końcu cieśniny jest wyraźne spłycenie głębokości. 
Wysokie oceaniczne fale wywoływane zachodnimi sztormami, 
udrzają o taką podwodną tamę, co w połączeniu ze zmieniającymi 
się pływowymi, wywołuje tutaj, bardzo często niebezpieczne 
spiętrzenie wody i zawirowania prądowe. 

Z moich obliczeń wynika, że dzisiaj jest już za późno na 
przepłyniecie tej przeszkody i decyduję na nocny postój przy 
pomoście. 

Mijam latarnię morską Nahwitti Pt. 

Tu stacja VE7CFA/M M 

We mgle, mój radar dzielnie pracuje. 

21 VI 
Wypływam o 5-tej rano i pół godziny później, pchany 

korzystnym prądem, mam prędkość prawie 9 węzłów, mijam 
latarnię morską Nahwitti Pt. i jestem już na oceanie, który wita 
mnie typową długą falą. Oddalam się od brzegu i zawirowań 
prądowych a umiarkowany wiatr pcha mnie do przodu. Pojawiają 
się zamglenia, które zmuszają mnie do intensywnej obserwacji 
tego co dzieje się dookoła. Nie czas teraz na relaks, ponieważ 
jestem w rejonie bardzo uczęszczanym przez statki różnej 
wielkości. 

Zastanawiam się czy płynąć po otwartej wodzie, czy wejść w 
cieśniny Inside Passage, gdzie na gładkiej wodzie, pomagając 
silnikiem będę mógł realizować planowe przebiegi. Prognoza 
pogody nie obiecuje korzystnych wiatrów, dlatego decyduję na 
żeglugę przez cieśniny. 

Wieczorem włączam swoją radiostację amatorską i wołam do 
mikrofonu mój znak wywoławczy: „..tu stacja VE7CFA/Maritime 
Mobile..., odbiór...” i mam nareszcie bardzo dobrą łączność 
radiową ze Zbyszkiem VE7ATZ z Vancouver i z Karolem 
VE7KFM nadającym z Viktorii odległej o kilkadziesiąt 
kilometrów od Vancouver. Jestem już wystarczająco daleko od ich 
rejonu i na tym dystansie propagacja radiowa na częstotliwości 14 
Mhz znacznie poprawiła się. Zbyszek opowiada o pięknej 
słonecznej pogodzie w Vancouver. Rozmawiamy o różnych 
sprawach a ja komentuję plany i warianty mojej dalszej żeglugi. 

Zbliżam się do brzegu, który aktualnie zakrywa gęsta mgła i 
następnie wpływam do Loredo Sound. Na szczęście mój radar 
dzielnie pracuje i przynajmniej w ten sposób widzę, co dzieje się 
dookoła. Niestety w tych warunkach nie decyduję na wejście do 
jakiejś zatoczki na kotwicowisko i w związku z tym czeka mnie 
nieprzespana noc z intensywną obserwacją ekranu radarowego. 
Robi się ciemna noc i na pokładzie, kompletnie nic nie widzę, 
widoczność „zero” a ja płynę na silniku z prędkością około pięciu 
węzłów. 

Staram się nawet nie myśleć o uderzeniu dziobem, 
niewidocznych w tych warunkach, pływających po wodzie pni 
drzewnych. Pocieszam się tylko, że w tym rejonie już od wielu lat, 
wyrąb lasów jest ograniczony i mniej takich śmieci pływa po 
wodzie. Prawdopodobnie jest to jedyna korzyść z „wolnego rynku 
Kanady z USA”. 
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52.27’N      128.52’W 

107 Mm.                                Godz.: 18,8 (18,8) 

Kilka lat temu, Stany Zjednoczone wprowadziły bardzo 
wysokie opłaty celne na import drewna z Kanady. W bardzo 
poważnym stopniu niszczy to gospodarkę kanadyjską a w 
szczególności prowincję Kolumbię Brytyjską, gdzie przemysł 
drzewny jest, a właściwie można obecnie powiedzieć, że był, 
główną dziedziną gospodarki oprócz rybołówstwa i turystyki. 

Wysokie cła są niezgodne z podpisanymi wcześniej umowami 
o wolnej wymianie handlowej, co potwierdzają orzeczenia 
międzynarodowych trybunałów i specjalistów z dziedziny prawa. 
Pomimo tego „brat” z południa kraju, w którym obecnie 
mieszkam, w dziedzinie wymiany handlowej niedużo różni się od 
„brata” ze wschodu kraju, w którym się urodziłem, wychowałem i 
przeżyłem pierwszą, dokładnie licząc w tym roku, połowę 
swojego życia. 

Rozważania i analizę układów gospodzrczych z nowymi 
„braćmi”, z innego kierunku geograficznego, zostawiam na 
później ponieważ w tym momencie, przepływam przez bardzo 
wąski kanał i widzę na ekranie radaru zbliżający się kontrkursem 
jakiś holownik ciągnący coś, jak wynika z obrazu na ekranie, 
bardzo dużego. Robię odpowiednią zmianę kursu, ale w tym 
momencie słyszę jego wołanie przez UKF-kę. Ostrzega on jakiś 
mały statek, to znaczy mnie, że zbliża się i ma ograniczone 
możliwości manewru. Dla uspokojenia tego „olbrzyma” bardziej 
wyraźnie zmieniam kurs na oddalalący mnie od niego ale niestety 
prowadzący na niewidoczny we mgle brzeg. Po chwili mgła 
troszeczkę zmniejsza się i widzę w niedużej odległości, mijającą 
mnie wysoką ścianę, czyli burtę olbrzymiej barki. Po chwili 
znowu widoczność spada do zera, jest noc, ciemno i dookoła nic 
nie widzę. 

O północy, jak zwykle zapisuję swoją pozycję geograficzną z 
GPS. Nie mam możliwości zweryfikowania tej pozycji wizualną 
obserwacją brzegu, który jest tylko niecałe sto kilkadziesiąt 
metrów od mojego jachtu. 

 
 
 
 
 
 
Harwood Bay                                                (K) 

Captain Cove                                                (K) 

102 Mm.                                Godz.: 17,0 (17,0) 

22 VI 
Przed świtem wypływam z wąskiego Loredo Channel i 

wpływam na bardziej rozłegłe wody Caamano Sound gdzie mgła 
troszeczkę rozrzedza się. Staram się nie zamykać moich oczu ale 
niestety same zamykają się ze zmęczenia i wytężonej uwagi. 
Przydałyby mi się przysłowiowe zapałki, żeby podpierać 
opadające moje powieki. Włączam alarm na radarze sygnalizujący 
zbliżające się objekty na ustaloną odległość i pozwalam sobie na 
krótkie kilkunastominutowe drzemki. Dla samotnego żeglarza, 
nawet bardzo krótki sen jest bardzo efektywnym sposobem 
regeneracji sił. 

Wschodzące słońce i bardziej otwarta woda powoduje 
podniesienie się mgły. O godzinie 8:35 wpływam do Zatoki 
Harwood na Wyspie Campania i rzucam kotwicę. Nareszcie mogę 
spokojnie, chociaż kilka godzin przespać się. 

Po południu ruszam dalej, korzystny prąd popycha mnie z tyłu i 
mam wspaniałą żeglugę. Płynę głównie na żaglach i już 
wypoczęty oraz wyspany obserwuję malownicze, całkowicie puste 
i nie zamieszkałe brzegi. Widoki te są tak bardzo odmienny od 
tych oglądanych w zatłoczonych rejonach wielkiej aglomeracji 
miasta Vancouver. 
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Wieczorem kotwiczę w Zatoce Captain Cove w Petrel Chanell. 

 

 

Przygotowana do postawienia banderka USA. 
54.55’N  131.04’W                                        ( - ) 

83,5 Mm.                                 Godz.: 18,2 (9,8) 

23 VI 
Rano jak zwykle zaraz po wschodzie słońca ruszam dalej. 

Niskie chmury powoli obniżają się i znowu jestem w gęstej mgle. 
Widoczność spada prawie do zera. Polegając tylko na radarze, 
omijam w bardzo małej odległości kolejne skały, mielizny i 
wysepki rejonu Prince Rupert, który jest ostatnim portem na 
wybrzeżu kanadyjskim. Nie mam potrzeby wchodzenia tam i 
niepotrzebnego nadkładania drogi. Decyduję płynąć prosto na 
północ do Ketchikan, pierwszego portu na Alasce. 

Wypływam na bardziej otwartą wodę, mgła rozrzedza się i w 
pieknym popołudniowym słońcu żegluję na pełnych żaglach. 
Omijam ostatnią kanadyjską wyspę Dundas i wypływam na 
burzliwe wody Dixon Entrance. 

Cieśnina ta słynie ze sztormowych wiatrów, głównie z kierunku 
zachodniego. Sztormy Północnego Pacyfiku, wywoływane niżami 
wędrującymi gdzieś, aż od wybrzeży Japoni, powodują olbrzymią 
falę oceaniczną, która wciska się pomiedzy kanadyjskie Wyspy 
Queen Charlotte i południwe brzegi Alaski. Do tego wszystkiego 
zmienne prądy pływowe wywołują bardzo często trudne warunki 
żeglugi. 

Po wyjściu z osłony wyspy Dundas dostaję silne szkwały 
wiatru do 6-ciu stopni Beauforta. Redukuję powierzchnię żagli ale 
pomimo tego, chwilami mam przechył na prawą burtę dochodzący 
do 30-tu stopni. Ciśnienie na barometrze prawie nie spada, dlatego 
nie decyduję na dalsze refowanie i płynę jak najszybciej na 
północ. Do granicy USA mam już tylko kilka mil. Przygotowuję 
amerykańską banderkę i zaraz po przekroczeniu równoleżnika, 
który jest ustaloną granicą państwową, podnoszę ją pod prawy 
saling na maszcie. 

Przed północą wiatr słabnie, włączam silnik i wpływam znowu 
w cieśniny, tym razem są to już wody Alaski. 

 

 
24 VI 

O godzinie 6:15 rano cumuję w miejskiej marinie w Ketchikan. 
Jest to mój pierwszy port na Alasce, czyli na terytorium USA, 
dlatego muszę tutaj zaliczyć odprawę graniczną. 

Wyciągam z rufowej kabiny mój składany rower oraz pakuję do 
plecaka wszystkie dokumenty, które mogą być potrzebne do tych 
oficjalnych formalności. Nie przestawiłem jeszcze swojego 
zegarka na czas Alaski i jest wcześniej niż wydaje mi się. Jednak 
chcę załatwić odprawę jak najszybciej żebym mógł położyć się 
spać, zanim przypłynie „stado” statków wycieczkowych. Na ich 
pokładach przypłyną tysiące pasażerów i wszyscy oni (z 
wyjątkiem statków wypływających z USA) również będa musieli 
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Przy pomoście w Ketchikan. 

 

 

 

 

 

 

Widoczny napis„witamy w pierwszym mieście na 

załatwić odprawę wjazdową do USA. 
Jeżdżę na swoim składaku po uśpionym jeszcze miasteczku i 

nigdzie nie mogę dowiedzić się numeru telefonu urzędu 
imigracyno-celnego. Ten, który mam zapisany z poprzednich 
moich pobytów jest nieaktualny, tak samo biuro, w którym 
poprzadnio odprawiałem się, już nie istnieje w tym samym 
miejscu. Jest tam jakiś inny sklep. Nie dziwię się, bo po 
pamiętnym 11-tym września jest w tym kraju bardzo dużo różnych 
zmian z tej dziedziny. 

Kiedyś numer telefonu, na jaki należało telefonować i zgłaszać 
przybycie do USA był zawsze napisany w widocznym miejscu 
przy wyjściu z pomostu mariny. Obecnie, może w wyniku tych 
zmian, został on „utajniony”, żeby przypadkiem jacyś 
nowoprzybyli, naprzykład terroryści nie zobaczyli go i nie użyli 
do jakiejś niebezpiecznej działalności. 

Zastanawiam się, jaka nowa niespodzianka przy odprawie 
granicznej może mnie dzisiaj spotkać. Pamiętam jak byłem w 
Ketchikan pierwszy raz, dokładnie dziesięć lat temu, odprawiłem 
się jakby się wydawało, bez żadnych problemów, zgodnie ze 
wszystkimi wymaganiami. 

Dwa miesiące później dostałem do domu list z drugiego 
atlantyckiego brzegu Ameryki, z centralnego urzędu celnego w 
Atlancie. W liście tym był rachunek do zapłacenia – dokładnie 
240.00 Dollarów za jakieś bliżej nieokreślone cło. Nie mogłem 
przypomnieć sobie żadnej odprawy granicznej w USA, 
wymagającej zapłacenia jakiegokolwiek cła. Jedynie zwrócił moją 
uwagę w tym liście, maleńki punkcik referujący sprawę do urzędu 
w Ketchikan. 

Trochę się wystraszyłem i od razu zatelefonowałem tam z 
zapytaniem:, o co chodzi? Nie potrafili mi dać żadnej odpowiedzi, 
bo sami byli zdziwieni twierdząc, że to jakaś pomyłka. Polecili mi 
żebym przefaksował ten list, co natychmiast zrobiłem. Po 
dokładniejszym zbadaniu sprawy, w kolejnej rozmowie 
telefonicznej, potwerdzili jeszcze raz, że to pomyłka. 

Na to ja powiedziałem: Ty wiesz, że to pomyłka, ja wiem że to 
pomyłka, ale czy wasz kolega w budce granicznej, gdzieś tam n.p 
w Chicago, kiedy ja będę przesiadał się z jednego do drugiego 
samolotu - też będzie to wiedział? W jego komputerze 
połączonym z tym samym komputerem w Atlancie, który wysłał 
mi ten list, zobaczy on mój „dług” wraz z karami i procentami za 
niezapłacenie w terminie. Natychmiast zawoła on, a właściwie da 
cichy sygnał i zjawią się mundurowi. Zakują mnie w kajdanki i 
aresztują tak jak wielkiego przestępcę finansowego, narażającego 
skarp państw USA na olbrzymie straty. 

Kosztowało to mnie wtedy dużo następnych opłat za 
międzynarodowe rozmowy telefoniczne, żeby wreszcie wymusić 
pisemne wyjaśnienie, że ten rachunek wystawiono przez pomyłkę. 
Dopiero wtedy mając to na piśmie, bezpieczniej czułem się 
podczas moich częstych odwiedzin u południowego sąsiada 
Kanady.  

Dzisiaj, pedałując na moim składaku po budzącym się do życia 
miasteczku, w otwierającej się informacji turystycznej, dowieduję 
się wreszcie właściwy numer telefonu i telefonuję. Zgodnie z 
poleceniem rozmówcy, wracam na „Varsovię”. Po około 20-tu 
minutach zjawia się na pokładzie mojego jachtu oficjalny urzędnik 
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Alasce, Ketchikan” 

 

 

Pedałuję na swoim składaku. 

z komputerem w swojej aktówce. Zaspanym wzrokiem ogląda 
moje dokumenty, zadaje kilka nietypowych pytań i coś tam stuka 
na swoim „laptopie”. Cały czas sprawia wrażenie, że niezbyt 
dobrze wie, co ma właściwie robić. Pyta mnie o jakieś nieznane 
mi dokumenty. Na bazie moich starych doświadczeń, niczemu nie 
dziwię się. 

Delikatnie, żeby go nie urazić sugeruję mu, że jako jacht 
bandery kanadyjskiej z kanadyjskim obywatelem na pokładzie 
zwykle otrzymuję tak zwany „Cruising License”, czyli oficjalne 
zezwolenie na żeglugę po wodach określonego rejonu USA n.p. 
Alaski. Na co on, dokładniej zaczyna przeglądać papiery w swojej 
aktówce, znowu coś tam stuka na swoim „laptopie”, przy czym 
bardzo uważa żebym przypadkiem nie zobaczył jakiejś „ściśle 
tajnej” informacji na jego ekranie. Na koniec prosi mnie, żebym 
przyszedł do jego biura, to wypisze mi odpowiedni dokument. 

Podczas całej tej rozmowy jest on bardzo uprzejmy i z 
nieukrywaną życzliwością udziela mi dużo informacji nie tylko 
związanych z jego funkcją. Wychodząc z jachtu przypomina on 
sobie i mówi do mnie: daj mi jeszcze raz swój paszport to ci go 
postępluję. Wyjmuje swoją pieczęć, którą odciska w moim 
dokumencie i w ten sposób wypełnia swoje oficjalne działanie. 

Po dobrym wyspaniu się, jadę na swoim rowerku do urzędu. 
Sądzę, że otrzymam tam wydruk komputerowy, dokumentu, 
którego urzędnik nie był w stanie wypisać u mnie na jachcie. To 
znaczy zezwolenia, podobnego do tego, jakie dostałem niecały rok 
temu kiedy to wpływałem moją „Varsovią” na Hawaje. Ze 
zdziwieniem dostaję do ręki tylko formularz zrobiony na zwykłej 
fotokopiarce, wypełniam go i inny obecny w biurze „oficjał” 
wpisuje jakiś numer oraz przybija swoją pieczęć. 

Mam wrażenie, że moja wizyta w tym biurze jest tylko po to, 
żeby inni urzędnicy, znudzeni codziennym odprawianiem tysięcy 
pasażerów statków wycieczkowych, mogli poznać i porozmawiać 
z jakimś innym nietypowym przybyszem z „dalekiego kraju”. 
Wcale nie dziwię się im, bo dużo pływałem już na swoim jachcie 
po wodach Alaski i bardzo rzadko spotykałem inne jachty 
kanadyjskie. Szczególnie mój nie amerykański akcent zawsze 
wywołuje dodatkowe zainteresowanie moją osobą. Może, dlatego 
jeden urzędnik nie mógł dopełnić całej odprawy i musiałem 
porozmawiać również z innymi. Na tym kończy się oficjana 
odprawa i jestem już legalnie na terytorium USA. 

Ketchikan jest bardzo ładnym i zadbanym miastem. Wszystko 
tutaj przygotowane jest dla turystów, głównie pasażerów 
olbrzymich statków wycieczkowych. Port ten jest największym 
centrum handlowym i turystycznym południowo wschodniej 
Alaski. Jest tutaj wyjątkowo dużo sklepów z atrakcyjnymi 
towarami, z których biżuteria jest na pierwszym miejscu. Liczne 
restauracje z ciekawym stylowym wystrojem zachęcają do 
konsumpcji.  

Obserwując pasażerów olbrzymich statków wycieczkowych, 
mam wrażenie jak gdyby tesiące „mrówek” wybiegło do portu, 
który w tym momencie staje się podobnym do wielkiego 
„mrowiska”. Wszyscy biegają, zwiedzają, kupują tak zwane 
pamiątki i wydają swoje pieniądze na to, co jest oferowane przez 
gigantyczny business turystyczny. 

Wczuwam się w ten nastruj i jako jedna z tych „mrówek” 
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Creek Street podczas odpływu. 

 

Creek Street podczas średniego przypływu. 

„Dolly’s House Museum & Gift Shop”. 

zwiedzam masteczko, tylko, że trochę nietypowo, bo pedałuję na 
swoim składaku. Moja osoba na takim pojeździe, trochę nie pasuje 
to reszty turystów, co wywołuje częste pytania i komentarze 
przechodniów. 

Jeden z chłopców, patrząc na koła mojego pojazdu, które mają 
rozmiar kół dziecięcego rowerka pyta mnie: „czyj to jest rower”? 
Prawdopodobnie myśli on, że ukradłem go jakiemuś dziecku, 
które może teraz płacze po stracie swojej zabawki. Następnie 
zadaje mi drugie pytanie: czy mógłby „przejechać się” na nim? 

Pamiętam z dawnych lat z Polski jak moja mama ostrzegała 
mnie, żebym nie dawał swojego rowerka nikomu nieznajomemu 
„do przejechania się”, bo mogę go więcej już nie oglądać. 

Słuchałem się wtedy swojej mamy, ale później, kiedy to 
pierwszy raz w 1972 roku byłem jachtem w Kopenhadze, z 
wielkim zdziwieniem oglądałem rowery niezamykane żadnymi 
łańcuchami i kłódkami, stojące na ulicach przez całą noc. Po 
pięciu latach, znowu wracając z jakiegoś rejsu na Morze Północne, 
odwiedziłem to miasto. Tym razem widziałem znacznie mniej 
rowerów a te które stały na ulicy, wszystkie były zabezpieczone 
łańcuchami. Prawdopodobnie w okresie tych kilku lat dotarły tam 
rady mojej mamy, albo zaczęło przybywać znacznie więcej gości z 
innych państw, których nazw nie chcę wymieniać. 

Jedną z najbardziej znanych atrakcji w Ketchikan jest słynna 
uliczka „Creek Street”. Poziom wody w małej rzeczce 
wpływającej bezpośrednio do morza, zmienia się kilka razy w 
ciągu doby. Podczas odpływu widać tylko nieduży strumień 
płynący w dole pomiedzy malowniczymi domkami 
wybudowanymi na wysokich palach. Wysokie pływy w tym 
rejonie Alaski, często dochodzące do ośmiu metrów powodują, że 
podczas przypływu domki te są na poziomie wody i wcale nie 
widać wysokich pali, na których one stoją. Wszystko to wygląda 
bardzo malowniczo. Widoki takie są niecodzienne dla 
przeciętnego turysty odwiedzającego to miejsce.  

Uliczka ta na przestrzeni swojej historii, przechodziła różne 
koleje losu. Ciekawy okres rozpoczął się w roku 1903, kiedy to 
władze miejskie zarządziły przeniesienie z rejonów mieszkalnych 
różnego typu „domów rozrywki”. Powstał w ten sposób unikalny 
„red district” z ponad trzydziestoma domami publicznymi 
zatrudniającymi po jednej lub dwie „pracujące dziewczyny” 
(„working girls”). 

Najbardziej zasłynęła i najdłużej utrzymała się w tym 
businessie panna Dolly Arthur. Początkowo zaczynała ona swoją 
karierę zawodową w Seattle, próbowała też w Vancouver gdzie 
prawdopodobnie nie była w stanie konkurować ze słynną Lulu 
prowadzącą swój business na wyspie o tej samej nazwie. Obecnie 
na Wyspie Lulu jest miasto Richmond z Międzynarodowym 
Portem Lotniczy w Vancouver. 

Panna Dolly znalazła tutaj dobre warunki dla swojej 
działalności i przez długie lata jej business w domku pod adresem 
Creek Street, numer 24, prosperował bardzo dobrze. W roku 1953 
działalność taka stała się nielegalna i panna Dolly nie tylko ze 
względu na wiek emerytalny skończyła swoją działalność. 
Obecnie mieści się tutaj muzeum „Dolly’s House Museum & Gift 
Shop”. 

Kustoszki muzeum ubrane w historyczne „ubrania robocze” 
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Kustoszki muzeum słynnej „Dolly” 

Muzeum to historia ale business i teraz kręci się. 
 

Ekspozycja muzealna – 
 miejsce pracy słynnej Dolly. 

 

 

 

 

 

 

Ketchikan                                                      (C) 

34,4 Mm.                                   Godz.: 6,4 (6,4) 

stoją przed wejściem do muzeum i zachecają turystów do 
zwiedzania i zapoznania się z pamiątkami tej zwykle 
nieeksponowanej historii. 

Zwiedzając tą ekspozycję muzealną, można zobaczyć różne 
pomieszczenia: poczekalnię, łazienkę, bar i miejsce „pracy” 
słynnej Dolly. W gablotach wystawione są różne pamiątki z 
działalności tego typu businessu. Ciekawy eksponat to formularz – 
podanie o przyjęcie do pracy, zawierający niezwykłe i bardzo 
osobiste pytania, często niezgodne z obecnym kodeksem pracy. 
Naprzykład: czy starająca się o pracę jest aktualnie zakochana? 
Czy preferuje „Gentelmanów”: dużych, średnich czy małych i 
dalej bardziej szczegółowe dodatkowe pytanie „How small is OK? 
Tiny?”. 

Oczwiście, jak przystało na prawdziwego turystę muszę 
również zwiedzić i ten zabytek historii. Przypominam sobie dawne 
czasy kiedy to chodziłem do szkoły, gdzie zawsze powtarzano mi, 
że człowiek kulturalny powinien: dużo czytać książek, chodzić do 
teatrów i .... zwiedzać muzea. Stosuję się, więc do tej nauki i żeby 
bardziej ukulturalnić się, robię sobie fotografie z kustoszkami 
muzeum. 

Niestety nie wszyscy wynieśli ze szkoły, takie kulturalne 
przygotowanie. Jeden z przechodzących turystów bardzo tłumaczy 
się, że nie może on wejść do muzeum, ponieważ ma żonę. 
Komentarz ten wywołuje gromki śmiech licznych przechodniów. 
Najgłośniej śmieje się i komentuje to z brytyjskim akcentem, 
pewna starsza pani, która właśnie wychodzi z mężem z muzeum. 

Zmęczony tym zwiedzaniem miasta, omijam liczne sklepy z 
pamiątkami. Jedyne co kupuję to są dwie dokładne mapy morskie 
rejonu Prince William Sound, których nie mogłem dostać 
wcześniej w Vancouver. 

Na jachcie, robię drobne porządki i jak zawsze płynąc przez 
cieśniny, przeliczam siły i kierunki prądów morskich. Następnie 
kładę się spać pomimo tego, że do zachodu słońca jest jeszcze 
dużo czasu. Tutaj na Alasce, w okresie letnim, noc, czyli czas od 
zachodu do wschodu słońca trwa tylko około czterech godzin a 
praktycznie przez prawie cały ten czas jest tak zwana szarówka. 

Jutro czeka mnie następny długi dzień i jednocześnie długi 
odcinek podróży.    

Na samej genule z pomocą korzystnego prądu 
mam prędkość ponad sześć węzłów. 

Coffman Cove                                               (K) 

60,6 Mm.                                  Godz.:14,0 (6,7) 

25 VI 
Rano, tym razem nie o świcie, bo o 6:20 według już 

zmienionego czasu ruszam w dalszą drogę. Zatrzymuję sie przy 
stacji paliwowej i tankuję zbiornik i kanistry do pełna. Przez cały 
dzień płynę głównie na żaglach. Na samej genule (duży żagiel 
przedni) z pomocą korzystnego prądu mam prędkość ponad sześć 
węzłów. Jest ciepło i chwilami nawet wychodzi słońce za chmur. 

Odcinek trasy, który obecnie przepływam znam już bardzo 
dobrze. Płynąłem tutaj już kilka razy i chyba, dlatego żegluga 
sprawia wrażenie trochę nudnej. Opalam się na pokładzie, czytam 
książkę, czasopisma oraz locję i analizuję różne warianty dalszej 
żeglugi. Oczywiście robię rutynowe przeliczanie prądów 
pływowych i czasu optymalnego przepływania odpowiednich 
miejsc, Taka matematyka jest moim „chlebem powszednim” 
podczas płynięcia po wodach wewnętrznych. 

Wieczorem cumuję do pomostu w zatoce Coffman Cove. 
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Przylądek Decision 
 

 
56.21’N  135.00W 

108 Mm.                                 Godz.:19,2 (19,2) 

26 VI 
Dzięki dobrze wyliczonemu prądowi, wąskie przejście Snow 

Passage przelatuję jak na skrzydłach i wpływam na Sumner Strait. 
Niebo pokrywa się gęstymi chmurami i pierwszy raz w tym rejsie 
mam prawdziwy deszcz. Na szczęście bardzo krótko. 

Zbliżam się do przylądka Decision. Chyba nazwa ta nie jest 
przypadkowa, bo w tym miejscu muszę zadecydować, po której 
stronie opłynąć dużą wyspę Baranof. Mogę płynąć stroną 
wewnętrzną, zaliczając kolejne małe porciki i zatoczki z gorącymi 
źródłami, albo wypłynąć na otwarty ocean i płynąć prosto do portu 
Sitka. Pomimo niezbyt sprzyjającej prognozy ostrzegającej o 
silnym północnym wietrze, decyduję płynąć otwrtym oceanem a 
gorące źródła zostawić na drogę powrotną. 

Wieczorem czekając na umówioną łączność radiową ze 
Zbyszkiem z Vancouver słyszę Karola VE7KFM z Viktorii i 
nawiązuję z nim łączność. Za chwilę do kółeczka dołącza Piotr 
N2LLM z Kaliforni, słyszę go lepiej niż Zbyszka, który właśnie 
zgłosił się do rozwijającego sie kółka krótkofalowców. Niestety w 
tym roku ze względu na zmniejszającą się, w cyklu 11-to letnim, 
ilość plam na słońcu, propagacja radiowa na falach krótkich jest 
znacznie gorsza niż była rok temu podczas mojego rejsu na 
Hawaje. Zniechęca mnie to do częstego włączania moje radiostacji 
amatorskiej. 

Po ominięciu Przylądka Ommaney, który jest południowym 
końcem dużej wyspy Baranof wychodzę znowu na otwarty ocean, 
który jak zwykle wita mnie typową falą. Na szczęście przeciwny 
wiatr jest słabszy niż podawały prognozy, fala nie zwiększyła się i 
dlatego bez problemów mogę płynąć na silniku utrzymując 
odpowiednią marszawą prędkość.   

 

27 VI 
Po nocy spędzonej na oceanie wpływam do portu Sitka. 

Najpierw cumuję do stacji paliwowej i tankuję do pełna wszystkie 
moje zbiorniki, ponieważ następna możliwość, napewno będzie 
daleko z tąd, nie bliżej niż w odległym o ponad 200 mil morskich 
Yakutat. W sytuacji zaplanowanych rozkładowych przebiegów, 
nie mogę liczyć na korzystne wiatry i żeglugę na samych żaglach. 
Dlatego odpowiedni zapas paliwa na jachcie jest niezbędny. 

Następnie cumuję do pomostu przy biurze mariny i idę 
zarejestrować się. Mam nadzieję, że zostanie wskazane mi 
miejsce, w którym będę mógł stać przez jedną noc. Panienka za 
kantorkiem obojętnym i bardzo „życzliwym” głosem stwierdza, że 
nie ma tutaj miejsca dla mnie, nie mogę stać i jasno daje mi do 
zrozumienia, że powinienem wynosić się z tąd. Nie jestem 
zdziwiony bo podobną „gościnność” znam z mojego poprzedniego 
pobytu w tym porcie  

Koniec lat 90-tych był okresem napiętych stosunków pomiędzy 
Kanadą i USA. Konflikt ten był na bazie połowów łososi. W 
środkach masowego przekazu nazywano to „wojną rybną”. 
Problem ten polegał na tym, że Rząd Kanadyjski wprowadził 
program ochrony masowo wyławianych ryb. Według oceny 
specjalistów, niekontrolowane odpowiednio połowy, mogłyby 
spowodować całkowity zanik pewnych gatunków. W ramach 
kanadyjskiego programu, duże fundusze przeznaczono na 
odpowiednie zabezpieczenie łososi płynących na swoje tarło i 
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wpływających bardzo daleko w górę kanadyjskich rzek. W ramach 
tego probramu wprowadzono też duże ograniczenia terminów i 
ilości poławianych ryb. 

Rzad USA miał odmienne zdanie na tą sprawę i żeby business 
kręcił się, nie kooperował we wspólnym programie. Amerykanie 
wyławiali ryby przepływające „bez paszportu” granicę 
państwową, za to kanadyjczycy utrudniali amerykańskim kutrom 
przepływanie tranzytowe kanadyjskimi wodami wewnetrznymi, ze 
Stanu Washington na Alaskę.  O „wojnie” tej dużo mówiono po 
dwóch stronach granicy. Do tego stopnia, że mój mały syn 
słysząc, że wybieram się jachtem na Alakę, opowiadał ludziom, że 
„tata płynie na wojnę na Alaskę”. 

Pamiętam wielkie zdziwienie lekarza, który w szpitalu, zszywał 
rozciętą głowę mojego syna opowiadającego o taty „wojennym 
rejsie”. Dopiero moje wyjaśnienie całej sprawy uspokoiło lekarza, 
że narazie nie grozi nam inwazja militarna z północy i nie będzie 
miał on w szpitalu, nadmiaru rannych do zszywania głów. 

Lekarz uspokoił się, ale ja kilka tygodni później wpływając do 
Sitki poczułem zagrożenie. Nie mogłem znaleść miejsca do 
zacumowania i na chwilę zaczepiłem się do jakiegoś pustego 
pomostu. Za chwilę przypłynął olbrzymi stalowy kuter rybacki i 
widząc moją kanadyjską banderę zaczął krzyczeć, że to jest jego 
miejsce i żebym natychmiast wynosił się, bo on mnie staranuje. 
Chciałem jak najszybciej uciekać, ale on blokując możliwość 
mojego manewru, zaczął pokazywać swoją siłę manewrując do 
przodu i wstecz, dosłownie kilkadziesiąt centymetrów od mojego 
jachtu. Mała nieuwaga w tym jego „bojowym” podnieceniu mogła 
skończyć się zatopieniem „Varsovii”. 

Obecnie odwiedzając tą samą Sitkę, czuję się bezpieczniej, 
ponieważ tacy „bojownicy” jak on najprawdopodobniej polecieli 
na nową, tym razem prawdziwą wojnę w Iraku. 

Tymczasem stoję w biurze mariny i dyskutuję z młoda 
urzędniczką o możliwości zatrzymania się tutaj na jedna noc. 
Konkretnie pytam: które pomosty aktualnie przeznaczone są dla 
gości i jak wygląda sytuacja w tak zwanej nowej części mariny? 
Po tych moich zdecydowanych pytaniach, panienka zorientowała 
się, że łatwo nie pozbędzie sie mojej osoby i mojego jachtu. 
Dopiero wtedy wyjmuje ona ze swojej szuflady, prawdopodobnie 
tylko dla V.I.P. (bardzo ważnych osób), plan mariny z 
zaznaczonymi miejscami gościnnymi i informuje mnie, że przy 
zewnętrznym pomoście, można robić „rafting” to znaczy 
cumować burtą do burty innego jachtu lub kutra. Natomiast przy 
wewnętrznym nie można tego robić, ze względu na ograniczone 
miejsce do manewrowania. 

Dopiero teraz daje mi ona mały formularz do wypełnienia. 
Przez chwilę zastanawiam się, jaką odpowiedź wpisać przy 
pytaniu: „Czy byłem tutaj poprzednio i kiedy byłem?” Będąc tutaj 
poprzednio, zarejestrowałem się i zapłaciłem tak jak było to 
wymagane. 

Po trzech miesiącach otrzymałem w Vancouver, list z tutejszej 
mariny z rachunkiem do zapłacenia jakiejś zaległej płatności w 
sumie – 0.01 $, czyli słownie: dokładnie jeden cent. Opłata 
pocztowa za ten list kosztowała nadawcę całe 45 centów. Mając 
doświadczenie z wcześniejszym podobnym rachunkiem z urzędu 
celnego, tym razem zignorowałem tą płatność, śmiejąc się tylko z 
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Odrestaurowana cerkiew. 

techniki komputerowej i tej osoby, która ręcznie dopisała na tym 
liście słowo „Canada” bez zwrócenia uwagi na porównanie sumy 
„długu” i opłaty pocztowej. 

Odpowiadając na pytanie na dzisiejszym formularzu piszę 
odpowiedź, że byłem tutaj poprzednio, bo ciekawy jestem co z 
tego wyniknie. Mam nadzieję, że „dług” jednego centa plus opłaty 
za zwłokę i procenty bankowe, jeszcze nie urosły do wartości 
mojego jachtu, który mogą mi tutaj skonfiskować za te 
„zaległości”. 

Urzędniczka długo szuka w swoim komputerze informacji o 
mnie i o moim jachcie, ale nic nie znajduje, dlatego oddycham z 
ulgą, że będę mógł płynąc dalej na nieskonfiskowanym jachcie. 

Następnie kasuje ona bardzo umiarkowaną opłatę za 
jednodobowy pobyt i mogę znaleść sobie miejsce postoju przy 
wyznaczonych gościnnych pomostach. 

Bez problemu znajduję miejsce i cumuję jedną burtą 
bezpośrednio do pomostu a z drugiej burty wystawiam odbijacze, 
jako grzecznościowy znak zachęty dla innego jachtu, dla którego 
nie będzie miejsca przy pomoście i będzie szukał miejsca do 
zacumowania do czyjejś burty. Zastanawiam się czy taki życzliwy 
gest powinienem stosować w tym porcie. Stwierdzam jednak, że 
solidarność żeglarzy a działalność urzędników administracji 
lądowej to bardzo odmienne sprawy. 

Nareszcie mogę trochę odpocząć po całonocnej żegludze po 
oceanie i porannym lawirowaniu pomiędzy skałami przy wejściu 
do portu. 

Niestety stanie przy ruchliwym pomoście nie sprzyja 
wypoczynkowi, ponieważ co chwila ktoś przechodzi obok 
„Varsovii” i głośno komentuje niestandartowy wygląd i osprzęt 
mojego jachtu. Wystrczy, że wychylę się do kokpitu to każdy 
przechodzący życzliwie woła do mnie „Hi”, po czym bardzo 
często padają pytania dotyczące mojego jachtu i rejsu. Najczęściej 
dyskusje zaczynają się od tłumaczenia nazwy „Varsovia”. 

Obserwując tutejsze otoczenie, widzę, że ludzie ci są naprawdę 
bardzo mili i zastanawiam się, jak mogą funkcjonować w tym 
samym porcie tak kontrastowe, ale na szczęście bardzo 
odosobnione sytuacje, o których pisałem przed chwilą. 

Port Sitka jest kolejnym miejscem gdzie zawijają statki 
wycieczkowe. Jednak w tym porcie nie ma dla nich odpowiednio 
dużego nabrzeża, dlatego stają one na kotwicy. Pasażerowie 
przewożeni są na brzeg dużymi szalupami statkowymi. Jest to 
utrudnienie ale jednocześnie jest to pewna atrakcja dla turystów. 

Miasto Sitka bardzo eksponuje swoją rosyjską przeszłość. To 
tutaj była stolica i główne miasto w czasach, kiedy Alaska 
należała do imperium rosyjskiego. 

Car Rosji uznał tą krainę za mało przydatną i w roku 1867 
sprzedał Stanom Zjednoczonym. Kilka lat później, około roku 
1896 nastąpił tutaj gwałtowny rozwój związany z odkryciem złóż 
złota. Okres ten, który trwał do około 1902 roku, nazwano 
„Gorączką Złota”. W 1912 roku Alaska otrzymała samorząd 
terytorialny a dopiero w 1959 roku stała się 49-tym stanem USA. 

Przez wiele lata, polityka USA starała się zintegrować ten stan, 
oddzielony przez terytorium Kanady, z pozostałymi stanami 
stanowiącymi główne terytorium USA. W ostatnich latach okazało 
się, że na historycznych korzeniach można robić dobry business. 
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W sklepach można kupić prawosławne ikony. 

 

Stosownie do rosyjskich tradycji, można 
„wymienić walutę” czyli kupić oryginalne 
banknoty z okresu panowania cara Rosji. 

 

Pamiątki rosyjskiej kultury widoczne są w 
różnych miejscach. 

Można więc tutaj oglądać i zwiedzać odrestaurowane cerkwie, 
dom biskupa prawosławnego i różne muzea eksponujące rosyjskie 
tradycje. 

W lokalnych sklepikach dla turystów, półki uginają się od 
prawosławnych ikon, słynnych rosyjskich „babuszek” i czapek 
wzoru „uszatka”. Można nawet, stosownie do tych rosyjskich 
tradycji, „wymienić walutę”, czyli kupić oryginalne banknoty z 
okresu panowania ostatniego cara Rosji. Osobiście nie wymieniam 
swojej kanadyjskiej waluty na walutę Cara Akeksandra. Jedyna 
wymiana, jaką robię to jest wymiana oleju w moim silniku. Robię 
też ogólne porzątki i przegląd jachtu, ponieważ mój następny 
dłuższy odcinek żeglugi będzie po otwartym oceanie. 

Zaliczam krótką wycieczkę po mieście pedałując na moim 
składaku i wracam na „Varsovię” poniewż pogoda psuje się. Robi 
się mglisto i zaczyna padać deszcz. Przyjemniej jest mi grzać się 
przy propanowym piecyku na jachcie niż być na zewnątrz, gdzie 
pogoda jest typu: „że nawet psa z domu trudno wyrzucić”. 

W pewnym momencie słyszę głośną rozmowę i komentarz o 
moim jachcie. Kobiecy głos w języku angielskim, stwierdza, że to 
chyba jakiś Polak jest na tym jachcie. Zainteresowany tą 
rozmową, otwieram zamknięcie kabiny, które to chroni mnie 
przed deszczem i zimnem. Wychylam się do kokpitu i widzę 
dwoje ludzi spychających z pomostu na wodę duże drewniane 
dinghy. 

Po krótkiej rozmowie dowiaduję się, że mieszkają oni na 
swoim własnoręcznie wybudowanym jachcie o wielkości 
zbliżonej do mojej „Varsovii”. Nie stać ich na cumowanie przy 
pomoście i stoją na kotwicy. Właśnie na tej dinghy bez silnika, 
tylko na wiosłach przypływają do pomostu, żeby dostać się do 
miasta. Okazuje się, że mamy wspólnych znajomych Polaków, 
Janusza i Elżbietę mieszkających ponad 100 mil z tąd, w rejonie 
Glacier Bay. 

Patrzę na moich rozmówców, po których spływają strugi 
deszczu i dlatego zapraszam ich na gorącą herbatę. Z nieukrywaną 
radością wchodzą do środka, siadają przy stole i grzeją się przy 
moim piecyku. 

Dowiaduję się, że są oni młodym małżeństwem, lubią naturę i 
swobodny styl życia, odmienny od ogólnie przyjętych zwyczajów 
lądowych. Mamy dużo wspólnych punktów widzenia na 
otaczający nas świat. Pokazuję i tłumaczę im na język angielski 
fragmenty tekstów z roboczego egzemplarza mojej książki pod 
tytułem: „Samotnie przez Pacyfik - Varsovią na Hawaje”. W 
książce tej zawarłem różne refleksje życiowe dotyczące: wyboru 
indywidualnych zainteresowań, posiadania hobby i pasji życiowej 
oraz realizowania i robienia tego, co sprawia przyjemność. 
Ogólnie mówiąc, „zjadanie chleba powszedniego” i pogoń za 
gromadzeniem środków materialnych, nie jest wszystkim, czego 
powinniśmy oczekiwać od życia. 

Ci młodzi ludzie, mieszkają na swoim małym jachciku, bez 
telewizora, komputera i innych zdobyczy cywilizacji. Pomimo 
tego wyglądają na szczęśliwych i chyba nie zazdroszczą innym 
tego, czego oni sami nie posiadają. Są przeciwieństwem do tych 
bogatszych, którzy posiadają znacznie więcej mienia a każdego, 
kto posiada jacht oceniają, że jest bogatszy od nich. Tym młodym 
wystarczy to co mają i to co Rząd USA i Stanu Alaska daje im w 
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Stoję na pomoście i zapadam w głębokie 
zamyślenie. 

 

 
Alaska ma największą powierzchnię ze 

wszystkich stanów USA, 
 

 

ramach programu pomocy i ulg podatkowych zachęcających do 
mieszkania w nienajłatwiejszym do życia klimacie. 

Kończąc miłą wizytę moi goście zapraszają mnie na swój jacht, 
ale niestety odmawiam, żeby dostać się do nich musiałbym w tym 
deszczu wiosłować na dinghy, na co nie mam zbytnio chęci. 
Natomiast zacumowanie „Varsovii” do ich jachtu, który ma 
bardzo małe zanurzenie i kotwiczy na płytkiej wodzie jest dla 
mnie niemożliwe. 

Po pożegnaniu się patrzę na nich jak wsiadają do swojej dinghy 
i za chwilę nikną z mojej widoczności, zakryci mgłą i padającym 
deszczem.  

Tymczasem stoję na pomoście i zapadam w głębokie 
zamyślenie. Wychodząc z jachtu, tylko na pożegnanie gości nie 
ubrałem się w odpowiedni strój przeciwdeszczowy, ale pomimo 
tego nie czuję zimna ani strużek deszczu spływających po moim 
ubraniu. 

Ludzie, którzy tutaj zamieszkują bardzo różnią się od 
mieszkańców innych rejonów. Tutejsze ostre warunki klimatyczne 
nie zachęcają do życia. W części południowej Alaski, którędy 
przebiega trasa mojego rejsu, klimat jest umiarkowany i chłodny. 
Natomiast na dalekiej północy jest subpolarny, ze średnią 
temperaturą powietrza od -30 stopni Celsjusza w zimie, do 10 
stopni w lecie. Tak bardzo różniące się temperatury są głównie 
wynikiem długiej, kilku miesięcznej nocy polarnej. Nawet w 
rejonach południowych, poniżej kręgu polarnego, bardzo krótki 
dzień nie wpływa dobrze na biologiczne funkcjonowanie 
organizmu ludzkiego.  

Niewątpliwie z tych to powodów, Alaska mając największą 
powierzchnię ze wszystkich stanów USA, jednocześnie gęstość 
zaludnienia ma najmniejszą. 

Według spisu ludności z roku 2000, na obszarze: 1 481,347 
kilometrów kwadratowych mieszkało tutaj tylko 626,932 
mieszkańców, to znaczy gęstość zaludnienia jest 0.42 mieszkańca 
na kilometr kwadratowy. Ogólna powierzchnia całego terytorium 
Alaski jest 1 717,854 km kw. Z czego woda zajmuje 236 507 km 
kw. To znaczy prawie 14% całej powierzchni tego olbrzymiego 
stanu. 

Rząd USA od lat stosuje różnego typu zachęty dla 
zainteresowania obywateli, zaludnieniem tych rejonów. W okresie 
od 1940 do 1980 roku przybyła tutaj duża fala imigrantów, 
głównie z państw zniszczonych wojną. Sprawiło to, że liczba 
ludności Alaski wzrosła o 454%. Oczywiście nie zabrakło też 
naszych rodaków, którzy rozsiani w różnych rejanach, stanowią 
widoczną tutaj mniejszość narodową. Nawet obecna głowa stanu, 
gubernator ma czysto polskie nazwisko Frank Murkowski. Jest on 
polakiego pochodzenia i przez wiele lat pełnił funkcję senatora. 

Napewno duży wpływ na szybki wzrost ilości mieszkańców 
miał fakt, że Alaska jest jedynym stanem USA, który zamiast 
pobierać podatki, wypłaca mieszkańcom dywidendy pochodzące z 
wydobycia ropy naftowej. Ostatnio przypada około półtora tysiąca 
dolarów rocznie na każdego mieszkańca. 

Wracam myślami do moich gości, którzy prawdopodobnie już 
dowiosłowali na dinghy do swojego pływającego domu. 
Zastanawiam się: Czy ich styl życia jest wynikiem tego co 
ekonomicznie daje im stan Alaska, czy naprawdę lubią takie 
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Sitka                                                              (C) 

54,5 Mm.                              Godz.: 10,6 (10,6) 

życie? Na moje wcześniejsze pytania, które im zadawałem, 
dotyczące tego co robią tutaj zawodowo, nie otrzymałem jasnej 
odpowiedzi. 

Czy wszyscy żeglarze, właściciele jachtów są ludźmi 
bogatymi? W tej sytuacji i w tym miejscu pytanie to pozostawiam 
bez odpowiedzi. 

Wracam na pokład mojego jachtu. Przebieram się w suche 
ciuchy, włączam radiostację i rozmawiam z kolegami 
krótkofalowcami z dalekich gorących rejonów kuli ziemskiej.                                                                          

Zabytkowy tylnokołowiec z Nowego Orleanu i 
rzeki Mississippi. 

 

 
Orzeł jest symbolem majestatu i potęgi 

 

Stado lwów morskich wygrzewa się na skałach i 
nurkuje do wody. 

28 VI 
Po wyjściu z Sitki, przez kilka godzin płynę wodami 

wewnętrznymi. Jest stosunkowo duże zamglenie ale widoczność 
jest wystarczająca do prowadzenia spokojnej żeglugi. 

Mijam różne statki, najpierw zabytkowy tylnokołowiec z 
Nowego Orleanu i rzeki Mississippi. Przypomina mi się stara 
lektura i przygody Tomka Sawyera. Statek ten nie pasuje do 
Alaski ale napewno robi on dobrą „kasę” dla armatora. Jego 
pasażerowie zostawiają pieniądze w lokalnych porcikach, to 
dlatego nikt nie przejmuje się takimi drobiazgami, typu pasuje czy 
nie pasuje? 

Następnie w wąskim kanale mijam szybko płynący prom 
pasażesko-samochodowy, który robi taką falę, że muszę dobrze 
trzymać się a garnki i talerze obijają się w kambuzie. Dobrze, że 
wszystko mam odpowiednio zamocowane i jestem już 
przygotowane do żeglugi po oceanicznej fali. 

Na brzegu widzę przybrane kwiatami krzyże. Znak, że ktoś 
stracił tutaj życie, najprawdopodobniej utonął, może naprzykład 
zderzył się we mgle z takim promem, który właśnie mnie minął. 
Chodzą mi po głowie różne czarne myśli i przypominam sobie 
moją żeglugę we mgle kilka dni temu. 

Obecna dobra widoczność zachęca mnie do obserwacji 
przyrody na dwuch przeciwnych brzegach wąskiej cieśniny przez 
którą płynę. Oglądam przez lornetkę orle gniazda znajdujące się w 
niedostępnych miejscach, wysoko na wierzchołkach drzew. Nad 
gniazdami tymi, majestatycznie krążą ich mieszkańcy. Orzeł jest 
symbolem majestatu i potęgi, prawdopodobnie dlatego różne 
państwa użyły go do swojego godła narodowego. Polska, kraj z 
którego pochodzę, jak również USA kraj w którym obecnie 
żegluję, adoptowały go jako swój symbol. 

Obserwując orły w górze, w pewnym momencie słyszę plusk w 
wodzie. Nie odrywając oczu od lornetki, skierowuję ją w 
kierunku, z którego słyszę te dźwięki i widzę stado lwów 
morskich wygrzewających się na skałach i nurkujących do wody. 
Lew, tylko, że nie morski, jest również symbolem siły i potęgi, 
adoptowanym do swojego godła przez niektóre państwa. 

  Przed godziną 10-tą rano wypływam z cieśnin. Płynę przez 
Salisbury Sound i następnie wypływam na otwarty ocean. Mgła 
wyraźnie podnosi się ale niestety o wietrze mogę sobie tylko 
pomarzyć. Silnik pracuje na marszowych obrotach. Do 
najbliższego portu Yakutat mam ponad 180 mil morskich czyli 
prawie dwie doby żeglugi przy optymalnych obrotach pracy 
silnika. 

W tym miejscu opuszczam rejon południowo-wschodniej 
Alaski gdzie żeglować można było wodami wewnętrznymi pod 



 20

 

 

 

Lodowce topnieją w zastraszającym tempie - 
zasięgi czoła lodowców w podanych latach.  

osłoną wysokich gór. Dlatego na tych wodach można było spotkać 
stosunkowo dużo różnego typu jachtów. Rejon po którym teraz 
będę żeglować jest bardzo żadko uczęszczany przez inne jachty. 
Dla wielu żeglarzy, przerażająca jest żegluga po otwartym oceanie 
bez możliwości, w razie potrzeby schronienia się w porcie. 

Znam też takiego żeglarza z Vancouver, który swoim jachtem 
dopłynął do pierwszego portu na Alasce Ketchikan i stwierdził, że 
na Alasce pada tylko deszcz i przez mgłę nic nie widać. Postał w 
porcie trzy dni i wrócił do domu. Później opowiadał wszystkim, 
gdzie to on nie był i czego nie widział. 

Lodowce i wody południowo-wschodniej Alaski na których 
moją „Varsovią” jestem już trzeci raz, są piękne i zawsze 
fascynują swoim odmiennym urokiem. Dalsze lodowce do których 
trzeba płynąć otwartym oceanem są piękniejsze, tak samo jak 
jabłka na jabłonce u sąsiada za płotem, zawsze są smaczniejsze od 
tych znajdujących się tuż pod ręką.   

Na pytanie, które sobie zadaję: dlaczego pomimo dodatkowych 
niebezpieczeństw płynę aż tak daleko? Odpowiedź jest taka sama 
jak na podobne pytanie zadane himalaiście: po co wchodzi na 
szczyt Mount Everest? Odpowiada on:, „że poprostu nie był tam a 
szczyt istnieje to musi go zobaczyć”. W podobny sposób również 
ja odpowiadam, że tam są lodowce, które narazie są ale niedługo 
ich nie będzie, bo lodowce Alaski topnieją w zastraszającym 
tempie. 

Jak pisze Piotr Szutkowski w "Ekspresie Naukowym" 
19.07.2002 

„Na całym świecie, na skutek zanotowanego w ostatnim okresie 
ocieplenia klimatu, topnieją lodowce. Jednak najnowsze badania 
lodowców na Alasce zjeżyły glacjologom włosy na głowach. 
Okazało się, że tempo, z jakim ubywa lodu na północy kontynentu 
amerykańskiego, znacznie przekracza oczekiwania specjalistów. W 
konsekwencji, Alaska w większym stopniu podnosi poziom wód w 
oceanach, niż jakikolwiek inny region występowania lodowców. 

 Naukowcy z University of Alaska w Fairbanks oszacowali, że 
woda spływająca z alaskańskich lodowców podnosi poziom 
oceanu światowego o 0,14 milimetra rocznie. To prawie dwa razy 
więcej wody, niż powstaje z topnienia pokrywy lodowej 
Grenlandii, która jest od Alaski znacznie większa. 

Lodowce na Alasce i w sąsiadującej z nią Kanadzie zajmują 
powierzchnię ok. 90 tys. kilometrów kwadratowych. Amerykańscy 
glacjolodzy badali je z powietrza przy pomocy laserowych 
wysokościomierzy podczepionych do samolotu. Otrzymane wyniki 
mogli porównać z rezultatami pomiarów wykonanych w 1950 i 
1990 r. Okazało się, że 85% spośród zbadanych lodowców 
utraciło w ciągu 40 lat bardzo znaczącą część swojej masy. Od 
początku lat 90-tych większość z nich topnieje dwa razy szybciej, 
niż w 1950 roku. Rekordzistą okazał się lodowiec Columbia, który 
w ciągu ostatniej dekady tracił ok. 7 metrów grubości rocznie i to 
na całej swojej długości”. 

Czytając takie naukowe komentarze mam coraz większą chęć 
jak najszybciej dotrzeć i zobaczyć z bliska to co nasze następne 
pokolenia mogą już nie mieć szans oglądania. 

Topniejące lodowce nie są piramidami egipskimi, które stoją 
przez tysiące lat. Jak pokazuje historia, tym sztucznym budowlą 
działanie natury zagraża w niewielkim stopniu, jedynie działanie 
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58.08N  137.23’W 

95,3 Mm.                               Godz.: 18.3 (18,3) 

człowieka, wojny, szabrownicy itp. może im poważnie zagrozić. 
W związku z tym odwiedzenie Egiptu zostawiam na późniejsze 
lata bo mam nadzieję, że wojna na Bliskim Wschodzie nie 
zniszczy piramid a teraz analizuję lodowcowe plany mojego rejsu. 
Wspomniany lodowiec Columbia jest na mojej trasie. 

Wiem że są tutaj, ale nie widzę ich z powodu 
zamglenia, malowniczo wyglądające lodowce i 

góry z nawyższym w Kanadzie szczytem 
Mount Logan (Fot.późniejsza) 

 

Mijam małą zatoczkę Lituya Bay. Przy dobrych 
warunkach mógłbym do niej wpłynąć. Locja 

żeglarska ostrzega, że wejście do niej jest 
bardzo niebezpieczne, ponieważ jest bardzo 

wąskie i płytkie. (Fot. późniejsza) 
 

29 VI 
Płynę stosukowo blisko brzegu. Wiem że są tutaj, ale nie widzę 

ich z powodu zamglenia, malowniczo wyglądające lodowce i góry 
z nawyższym w Kanadzie szczytem Mount Logan. W tym rejonie, 
tylko stosunkowo wąski brzeg należy obecnie do USA, reszta 
widokowych gór należy do Kanady. 

Gdybym w tym miejscu cofnął się w czasie o prawie 140 lat to 
byłbym na terytorium rosyjskim. Historia Alaski jest stosunkowo 
krótka w porównaniu do innch stanów. Kiedy na południu toczyły 
się walki pomiędzy kolonistami europejskimi, powstawało 
państwo Stany Zjednoczone Ameryki prowadzące ekspansyjną 
wojnę z Kanadą, tutejszą daleką północą mało, kto interesował się. 

Pierwsi Europejczycy, duński badacz Vitus Bering i Rosjanin 
Aleksiej Czirkow wylądowali tutaj 15-go lipca 1741 roku. W 1778 
roku kapitan Cook, wracając z Hawajów szukał tutaj drogi 
powrotnej do Europy. Niestety góry i lody zatrzymały go i musiał 
on ponownie wrócić na Hawaje gdzie zginął w walkach z 
tubylcami. Groźny, ostry klimat i naturalne warunki klimatyczne 
okazały się dla niego bezpieczniejsze niż kontakt z ludźmi. 

Historia często powtarza się. W obecnych czasach niejeden 
żeglarz przeżył sztormy i naturalne niebezpieczeństwa a nie 
przeżył niebezpieczeństw, jakie stanowią ludzie, naprzykład 
współcześni piraci. 

Pierwsza kolonia osadników na Alasce została założona przez 
rosyjskich handlarzy futer na wyspie Kodiak w roku 1784. W 
okresie od 1799-go do 1867-go roku, tereny te były pod 
administracją Kompanii Rosyjsko-Amerykańskiej. 

W roku 1867 Rosja sprzedała Alaskę Stanom Zjednoczonym za 
7 mln. 200 tys. dolarów. Gdyby car Rosji wiedział, że niedługo 
później w 1896 roku George Carmack, Jim Skookum i Charlie 
Dawson odkryją złoto nad rzeką Klondike to cena ta napewno 
byłaby znacznie wyższa, nie wspominając już jaka byłaby, gdyby 
obecny „car” Rosji, prezydent Putin chciał odkupić tą ziemię 
sprzedaną kiedyś za bezcen. Nawet gdyby cała obecna mafia 
rosyjska, złożyła się na ten zakup to prawdopodobnie nie 
starczyłoby funduszy. 

W roku 1897, wiadomośc o tonie złota przewiezionej na 
pokładzie parowca z Alaski do portu Seattle w stanie Washington, 
dała początek wielkiej „gorączki złota” 

W 1912 roku ustanowiono Terytorium Alaski a dużo lat 
później, dopiero 3-go stycznia 1959 roku Alaska została oficjalnie 
przyjęta jako 49-ty stan USA. 

Wracając do teraźniejszości obserwuję, co dzieje sie dookoła 
mojego jachtu. Widoczność jest wystarczająca do bezpiecznej 
nawigacji ale niestety nie do oglądania widoków i krajobrazów 
lądowych. Jedynie kolor wody w oceanie zmieniający się na 
bardziej mleczny, sygnalizuje bliskość lodowców. Chwilami mgła 
rozrzedza się i mogę podziwiać uroki oceanicznego wybrzeża 
Alaski. 
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Lituya Bay (fot Internet) 

 

Yakutat                                                          (C) 

123,2 Mm.                             Godz.: 24.0 (24,0) 

Mijam małą zatoczkę Lituya Bay. Przy dobrych warunkach 
mógłbym do niej wpłynąć. Locja żeglarska ostrzega, że wejście do 
niej jest bardzo niebezpieczne, ponieważ jest bardzo wąskie i 
płytkie. Wysoka fala oceaniczna i zmienne prądy pływowe 
powodują wyjątkowo groźną sytuację. Dodatkowo locja ta straszy, 
że bardzo dużo ludzi straciło życie ryzykując wpłynięcie do tej 
zatoki podczas nieodpowiednich warunków pogodowych. W tej 
sytuacji nie decyduję się na wejście i płynę dalej. 

Prognoza pogody podaje ostrzeżenie o silnym wietrze, ale 
niestety z kierunku północno-zachodniego, czyli dla mnie 
przeciwnego. 

Płynąc na zachód wydłużam sobie dzień, bo opóźnia się 
godzina zachodu słońca. Natomiast płynięcie na północ (w okresie 
letnim), powoduje dodatkowo skracanie nocy. 

Wieczorem wpływam do Yakutat Bay i wchodzę do portu tuż 
przed północą. Jest środek nocy ale cały czas mam prawie dzienną 
widoczność. Dokładniej mówiąc „szarówkę”.   

 

30 VI 
Dzisiaj postanawiam zwolnić tempo rejsu, ponieważ oceniam, 

że mam wystarczający zapas czasu. Do portu Seward, do którego 
za 9 dni ma przypłynąć statkiem pasażerskim Elżbieta z Markiem, 
czyli moja załoga na najciekawszy odcinek rejsu, jest już 
stosunkowo niedaleko. To znaczy około trzech dób, gdybym 
chciał płynąc bezpośrednio, nawet bez wiatru i wyłącznie na 
silniku. 

W zatoce Yakutat znajduje się lodowiec Hubbard, który jest 
jednym z najciekawszych lodowców tego rejonu. Jego 
odmienność polega na tym, że zamiast topić się w zastraszającym 
tempie, tak jak wszystkie inne lodowce, o których pisałem 
wcześniej, ten w okresie ostatnich stukilkudziesięciu lat 
powiększał się, wprawdzie nie całą swoją objętość, ale 
przynajmniej zwiększał zasięg swojego czoła. 

W efekcie tego zmniejszała się powierzchnia Zatoki Yakutat i 
w końcu, zsuwające się z Lodowca Hubbart masy lodowe, 
zablokowały całkowicie wąskie przewężenie zatoki, tworząc w ten 
sposób olbrzymie jezioro. Powstała gigantycznej wysokości 
lodowa tama. Woda spływająca z topniejących lodowców, 
licznych rzek i strumieni górskich powodowała podnoszenie się 
poziomu w powstałym w ten sposób sztycznym jeziorze. W 
pewnym momencie, kiedy poziom wody podniósł się do 
wysokości lodowej tamy, wszystko to przelało się i powstały 
gigantyczne, widokowe wodospady. 

Nie wiem dokładnie, jakie są obecnie warunki lodowe, ale mam 
nadzieję, że wszystko dowiem się w miasteczku. Pedałując na 
moim składaku, najpierw odwiedzam okazały, jak na tą 
miejscowość budynek, w którym mają swoją siedzibę wszystkie 
tutejsze urzędy państwowe. Zarząd parku, Coast Guard, Urząd 
celny i immigracyjny i pewnie jeszcze kilka innych bardziej lub 
mniej ważnych departamentów rządowych. 

Każdy z urzędników, reprezentujących różne kompetencje ma 
swój odzielny pokoik, ale wszyscy przyjmują petentów przy 
jednym wspólnym kantorku. Moja obecność wzbudza duże 
zaineresowanie, poniweaż dociera tutaj bardzo mało gości. 

Nie ma tutaj żadnego drogowego połączenia z innymi rejonami 



 23

 
Zatoka Yakutat i Lodowiec Hubbard-  
 przerwana lodowa tama (rok 2001). 

Zabytkowa lokomotywa atrakcja dla tych 
turystów. 

Zarząd parku w Yakutat. 

kontynentu. Jest tylko trochę lokalny dróg, Tak samo jest z koleją, 
która już nie funkcjonuje. Zabytkowa lokomotywa służy tylko, 
jako atrakcja dla tych nielicznych turystów. Znowu wczuwam się 
w rolę turysty lądowego i robię sobie zdjęcie przed tym 
muzealnym eksponatem. Niestety, aktualnie nie ma tutaj nikogo 
zwiedzającego ani też kustoszek muzeum, takich jak naprzykład w 
Ketchikan w „Dolly’s House”. Fotografię przy lokomotywie robię 
sobie sam na samowyzwalacz. 

Prom pasażersko samochodowy przypływa tutaj raz na dwa 
tygodnie. Rozkładowe lub czarterowe samoloty też niezbyt często 
przylatują do tego „wygwizdowa gdzie, diabeł mówi dobranoc”. 

Niewątpliwie z tych to powodów w biurze, w którym obecnie 
znajduję się, wszyscy urzędnicy są bardzo uprzejmi, służą mi 
swoją radą i pomocą. Najbardziej jest zawiedziony urzędnik 
immigracyjno-celny, bo nie ma o czym ze mną robić ponieważ 
jestem już odprawiony granicznie i nie potrzebuję w tym 
momencie jego usług. Z nieukrywanym rozczarowaniem idzie, 
więc do swojego pokoiku do przekładania papierków na swoim 
biurku. 

Najwięcej rozmawiam z młodą, drobnej budowy dziewczyną, 
która reprezentuje zarząd parku. W „cywilu” jest ona studentką na 
letniej praktyce zawodowej. W mundurze z wieloma odznakami i 
wielkim, w porównaniu do jej wzrostu, pistoletem bujającym się 
w kaburze, wygląda ona bardzo poważnie. Udziela mi dużo 
interesujących informacji oraz wybiera mi różne foldery, które 
mogą być przydatne do moich potrzeb rejsowych. Przy tej 
czynności, groźnie wyglądający pistolet bardzo utrudnia jej 
swobodę ruchu. Co chwila poprawia go, sprawiając przy tym 
wrażenie jakby chciała go wyjąć i użyć. Pocieszam się, że w tym 
momencie ja chyba nie jestem odpowiednim celem do strzelania. 

Na moje zapytanie o aktualne warunki lodowe przy lodowcu 
Hubbard, od razu zjawia się z innego pokoiku meteorolog. 
Dowiaduję się, że w tym roku, w zatoce jest umiarkowane 
zalodzenie i mam szansę dopłynąć do lodowca stosunkowo blisko. 
Największe moje zmartwienie to stale utrzymująca się mgła, która 
bardzo ogranicza widoczność. Panienka z pistoletem pociesza 
mnie, że jeżeli całego lodowca nie zobaczę to napewno 
przynajmniej jego kawałek będę mógł oglądać. 

Do lodowca Hubbard mam z tego miejsca ponad 30 mil 
morskich. Uwzględniając to, że będę musiał wyszukiwać 
bezpieczne przejścia pomiędzy lodami, potrzebuję na to 
conajmniej jeden cały dzień. Dlatego nie ma sensu żebym 
wypływał w dniu dzisiejszym. 

W basenie portowym dla małych jednostek pływających 
wzbudzam duże zainteresowanie, ponieważ bardzo żadko 
docierają tutaj przepływające jachty, szczególnie o wielkości 
mojej „Varsovii” i w dodatku z samotnym żeglarzem na 
pokładzie. Wszyscy obserwują mnie i przechodząc obok 
pozdrawiają tradycyjnym „Hi”. Często nawiązują rozmowę 
zadając mi liczne pytania. 

Na jachcie robię drobne porządki. Jak zawsze przy każdej 
możliwości staram się uzupełnić paliwo. Okazuje się, że Yakutat 
będąc stosunkowo dużym porcikiem, nie ma przy nabrzeżu stałej 
stacji paliwowej. Trzeba zamawiać tankowanie co oczywiście, ma 
sens jedynie przy zakupie większych ilościach paliwa. W 
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Piaszczysta plaża w porcie Yakutat. 

 

Mały cmentarzyk przy domu mieszkalnym. 

Napis na nagrobku: „Niewidomy Sampson 
zmarł 18.10.1948 roku w wieku 110 lat”. 

przypadku małych ilości trzeba dźwigać kanistry z drogowej stacji 
paliwowej. 

Rozmawiam o tym problemie z rybakiem z dużego kutra. Pyta 
on mnie: ile paliwa potrzebuję? Odpowiadam, że do dalszej 
żeglugi powinno mi wystarczyć to co mam na pokładzie ale żeby 
czuć się swobodniej w moich dalszych planach i nie być 
narażonym na podobne niespodzianki w następnym miejscu, 
chciałbym kupić około 50-ciu litrów. Oczywiście odrazu 
przeliczając na galony US. Na co on uśmiechając się, odrazu 
mówi: „jak masz kanistry to przynieś je i ja ci napełnię”. 

Za chwilę zjawiam się na jego kutrze z dwoma kanistrami a on 
ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, wyjmuje ze schowka normalny 
wąż z końcówką, identyczną jak na każdej drogowej stacji 
benzynowej dla samochodów. Rozglądam się czy przypadkiem nie 
ma tutaj gdzieś przy pompie, szczeliny, przez którą należy 
przesunąć kartę kredytową ale takiego szczytu techniki nie widzę. 

Podczas tego tankowania prowadzimy rozmowę a właściwie to 
on sam opowiada. Dowiadując się, że ja jestem Polakiem 
wspomina swojego kolegę, też Polaka, który z nim pływał. Tak 
naprawdę to o tym koledze, dużo on nie komentuje, ale za to o 
jego żonie i jej wdziękach nie ma końca opowieści. Widać, że 
nasza rodaczka musiała mu bardzo przypaść do gustu. Tymczasem 
ja kończę nalewanie paliwa a on zaczyna wspominać jak kiedyś ta 
żona kolegi przyszła sama do niego na kuter i..., dalszego ciągu tej 
opowieści nie trudno jest domyśleć się. Gdybym przyniósł do 
tankowania następne kanistry to niewątpliwie mój rozmówca 
zacząłby opowiadać o bardziej intymnych sprawach. 

Nie planuję pisać artykułów do „Play Boy’a” lub innych 
„świerszczyków” dla dorosłych, a może szkoda, bo 
prawdopodobnie miałbym z tego tytułu jakieś konkretne dochody. 
W tej sytuacji grzecznościowo przerywam mu monolog i pytam, 
ile mam zapłacić za to paliwo. Na co on, machając ręką mówi, że 
jego statek spala duże ilości diesla, nieporównywalne do moich 
potrzeb, dodając, że musimy sobie pomagać. 

Dziękuję mu za tą pomoc, ale zastanawiam czy nie należałoby 
bardziej dziękować nieznanej mi osobiście rodaczce, która to w 
niechcący sposób dokonała „patriotycznego” czynu, że jacht 
noszący łacińską nazwę stolicy Polski, został poratowany w 
potrzebie, tutaj na dalekiej północy tysiące kilometrów od naszej 
ojczyzny. 

Moja „Varsovia” jest już przygotowana do dalszej drogi i dla 
relaksu jeszcze raz wsiadam na swojego składaka i pedałuję do 
miasteczka. Z zainteresowaniem oglądam przy niektórych domach 
mieszkalnych małe cmentarzyki. Na jednym nagrobku czytam 
napis: „Niewidomy Sampson zmarł 18.10.1948 roku w wieku 110 
lat”. 

Tutaj z dala od zabójczej cywilizacji, ludzie żyją spokojniej, 
bez stresów i dlatego dożywają bardzo często tak sędziwego 
wieku. 

Niedaleko od tego domowego cmentarzyka oglądam 
„cmentarz” starych kutrów i łodzi. Pobudza to mnie do głębokiego 
przemyślenie, wszystko ma swój początek i koniec. Nie tylko 
umierają ludzie. Takie są prawa natury. 

Latem do Yakutat przybywają nieliczni turyści oraz tutejsza 
młodzież normalnie ucząca się i studiująca w innych większych 



 25

„Cmentarz” starych kutrów i łodzi. 
Yakutat 
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miastach. W tym okresie ludzie mają trochę zatrudnienia, ale w 
miesiącach zimowych, kiedy światło dzienne jest tylko przez 
około 3-ch godzin dziennie, zostają tutaj tylko nieliczni 
mieszkańcy. Odpoczywają i przygotowują się oni do zezonowych 
prac, głównie w rybołówstwie. Duża grupa zimowych 
mieszkańców to pracownicy służb meteorologicznych, 
hydrograficznych, ratownictwa brzegowego itp. Są też artyści, 
pisarze i ludzie wolnych zawodów, którzy tutaj znajdują inspiracje 
do swojej pracy twórczej. 

W tym trudnym do normalnego życia okresie zimowym panują 
tutaj prawdziwie rodzinne i towarzyskie układy. Organizowane są 
różnego typu wspólne spotkania, wieczory autorskie, prelekcje, 
gry i zabawy. Osoby, z którymi rozmawiałem o tych zimowych 
wieczorach sprawiały wrażenie, że są zadowolene i nie 
zazdroszczą tym, którzy żyją w ciągłym stresie w wielkich 
ośrodkach miejskich. Może jest to recepta na długowieczność. 

 

 
 

01 VII 
Dzisiaj jest pierwszy dzień lipca, Święto Narodowe Kanady. 

Spoglądam na moją kanadyjską banderkę powiewającą na rufie i 
oddaję cumy. Opuszczam gościnny porcik i wypływam na zatokę. 
Duże zamglenie bardzo ogranicza widoczność, ale chwilami 
ośnieżone szczyty gór przebijają się przez mgłę. Od czasu do 
czasu, troszeczkę prześwituje przez chmury dawno nieoglądane 
przezemnie słońce. Pocieszam się, że może będę miał szansę 
zobaczenia lodowiec w całej okazałości, ale cały czas niezbyt w to 
wierzę. 

Tymczasem wytężam swój wzrok, bo coraz więcej kry i gór 
lodowych widzę przed dziobem. Dodatkowe zagrożenie dla mnie 
to statki wycieczkowe, które również lawirują w tych lodach. W 
pewnym momencie taki kolos, wyłania się ze mgły przed moim 
dziobem, przepływa w niedużej odległości od mojego jachtu i po 
chwili znowu znika we mgle tylko, że tym razem już za moją rufą. 
Za chwilę jego śladem płynie następny i również jak widmo 
przesuwa się przy mojej burcie. 

Kra robi się coraz bardziej gęsta. Widzę, że przy wschodnim 
brzegu zatoki woda jest gładsza i bardziej wolna od lodu. Układ 
prądów spowodował spiętrzenie lodu przy przeciwnym brzegu. 
Natomiast z tej strony mogę bezpiecznie posuwać się do przodu, 
nawet z dość dużą prędkością. Cały czas uważam na zawirowania 
i zmiany kierunku prądów, które wywołują spiętrzanie się lodu. 
Boję się, żeby zwarta kra lodowa nie przycinęła mnie do brzegu. 
Byłbym wtedy w pułapce bez wyjścia. 

Zbliżam się do Punktu Latouche, po jego minięciu powinienem 
widzieć lodowiec, do którego jest już tylko około 5-ciu mil ale 
niestety widoczność jest tylko na mniej niż jedną milę. Silne i 
porywiste podmuchy wiatru wiejące od strony olbrzymiej masy 
lodu, powodują powstawanie na wodzie krótkiej marszczącej się 
fali. Widoczność pogarsza się jeszcze bardziej. Wszystko do 
dodaje grozy do otaczającej mnie scenerii. Lody na środku zatoki 
zaczynają się coraz bardziej spiętrzać, dlatego cały czas staram się 
płynać bliżej wschodniego brzegu. 

Nawet i taka taktyka nie pomaga na długo, zwarte pole lodowe 
uniemożliwia mi dalsze płynięcie. Decyduję się na zawrócenie, 
zmieniam kurs na przeciwny i ostrożnie manewruję pomiedzy 
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gęstą krą lodową. Jest mi żal i przykro, że nie zobaczyłem 
lodowca. Dlatego jeszcze raz analizuję i obserwuję otoczenie, 
ponieważ będąc tak blisko celu, nie chcę poddać się. 

W pobliżu wysepki Haenke widzę gładszą, czystrzą od lodu 
wodę. Nawet zastanawiam się czy nie przecisnąć się pomiędzy 
wysepką a stałym lądem, gdzie aktualnie prawie nie ma lodu. Nie 
chcę ryzykowć i płynę znowu w kierunku lodowca po otwartej 
wodzie. 

Wreszcie mój upór zostaje wynagrodzony, ze mgły wyłania się, 
najpierw mniejszy lodowiec Turner i dalej majestatycznie zaczyna 
prześwitywać Hubbard, osiągnąłem zamierzony cel. Przypomina 
mi się wczorajsza rozmowa w Yakutat. Panienka z pistoletem 
miała rację, zobaczyłem, chociaż kawałek lodowca! 

Usatysfakcjonowany tym faktem, tym razem już zdecydowanie 
robię zwrot o 180 stopni. Zaczyna się odpływ powodujący nowe 
przetasowanie pływających lodów i w związku z tym mam teraz 
nowe zadanie, ucieczka przed spietrzającym się lodem. 

W pewnym momencie jestem otoczony ze wszystkich stron 
gęstą krą. Nie mam wyboru i muszę tak jak lodołamacz płynąć z 
małą prędkością przez pole lodowe, w ten sposób toruję sobie 
drogę. Słyszę szum lodu ocierającego się o burtę. Na szczęście nie 
są to duże kawałki tylko drobna kaszka lodowa, nie powodująca 
groźniejszych zadrapań mojego jachtu. 

 

 
 

Po wypłynięciu z tej pułapki, biorę głęboki oddech, bo czuję się 
już bezpieczniej. Wychylam się za burtę i wyciągam z wody kilka 
małych bryłek lodu, które wkładam do mojego ice box. Dobry 
moment, bo prawie całkowicie stopił się mój lód wieziony jeszcze 
z Vancouver. 

Północny wiatr wiejący od lodowca i prąd odpływu poprawiają 
moją prędkość. Podnoszę żagle, które wprawdzie ograniczają 
moje zdolności manewrowe, jednak pomimo tego sprawnie 
omijam małe górki lodowe, które wciąż pojawiają się na moim 
kursie. Na szczęście widoczność poprawia się i nawet w górze 
prześwituje słońce. 

Wieczorem wypływam na otwarty ocean, aktualnie gładki jak 
przysłowiowe jezioro, bez żadnej zmarszczki na wodzie. 
Zamglony brzeg jest stale niewidoczny. Nie mam szans na 
widokową przybrzeżną żeglugę i dlatego ustalam kurs na odległy 
o prawie 150 mil morskich Przylądek St. Elias na Wyspie Kayak, 
który jest punktem zwrotnym do docelowego dla mnie rejonu 
Prince William Sound. 
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02 VII 
Rano, pierwszy raz od Ketchkan, widzę prawdziwe słońce w 

całej okazałości, całkowicie niezachmurzone. Z wielką 
przyjemnością opalam się w kokpicie. Nestety nie trwa to zbyt 
długo, ponieważ znowu niebo pokrywa się chmurami. Pomimo 
tego, wiatru nie ma „nawet jak na lekarstwo”. Ciśnienie jest 1020 
Mb prawie cały czas nie zmiania się. Nie mam wyboru i muszę 
płynąć na silniku. 

Na gładkiej wodzie widzę w stosunkowo małej odległości od 
jachtu stado wielorybów. Ich obecność sygnalizują widoczne 
fontanny wypływające z ich grzbietów oraz głośne chrapanie. 

Wieloryby, ogromne ssaki mieszkające w wodach Pacyfiku są 
fascynujące. Przepływają one z okolic Alaski aż do Hawajów. 
Tam samice zostają zapłodnione i następnie wracają do zimnych 
mórz by potem znów popłynąć na południe, tam urodzić swoje 
małe a kiedy te nabiorą sił wracają już z nimi na północ. 
Odległość, jaką pokonują za jednym takim przepłynięciem wynosi 
około sześciu tysięcy kilometrow. 

Przylądek St. Elias mijam o godzinie 18:30 i zmieniam kurs 
prosto do wejścia do Prince William Sound. Jak zwykle podczas 
całodobowej żeglugi, o godzinie 24:00 zapisuję swoją pozycję 
geograficzną z GPS oraz dokonuję podliczenia godzin pracy 
silnika, tym razem jest ich dokładnie tyle samo co ilość godzin 
żeglugi w ciągu doby. 

 

Przed główkami portowymi widzę olbrzymie 
stada ptaków. 

 

03 VII 
Nad ranem zbliżam się do Hinchinbrook Entrance, 

największego wejścia do Prince William Sound, bo mającego 
ponad sześć mil morskich szerokości. 

W tym miejscu w rytmie dobowych zmian pływów, olbrzymie 
masy wody przeciskają się przez to przewężenie i powodują 
bardzo silne prądy. Jestem trochę za wcześnie i przeciwny prąd 
cofa mnie z prędkością prawie trzech węzłów. Przy mojej 
prędkości marszowej, nie daje to sensu dalszego płynięcie i 
„zarzynania” silnika. Niestety nie ma nawet najmniejszych 
podmuchów wiatru. Wyłączam silnik i staję w dryfie, w ten 
sposób poddaję się bezwładnie wypychającemu mnie prądowi. 
Rozkoszuję się ciszą, ponieważ hałasujący silnik pracował bez 
zatrzymania przez ostatnie dwie doby. Kładę się do koi i próbuję 
zasnąć. Na wszelki wypadek włączam alarm na radarze, który 
powinien obudzić mnie, gdyby ktoś płynący po wodzie lub ja 
dryfujący bezwładnie, zbliżył się na niebezpieczną odległość. 

Po dwuch godzinach takiej drzemki prąd słabnie, włączam 
silnik i ruszam do przodu. Przez ten czas zdryfowałem tylko 
niecałe dwie mile. Warto było dać odpocząć silnikowi i mnie 
samemu. Zbliżając się do portu Cordova mam bardzo silne 
szkwały i chwilami ulewny deszcz, ale jest już zbyt blisko i nie 
próbuję żeglugi na żaglach. 

Przed samymi główkami portowymi widzę olbrzymie stada 
ptaków, siedzących lub niska fruwających nad wodą. Niektóre z 
nich przelatują nad moją głową tak nisko i blisko moich oczu, że 
przypomina mi się dawno temu oglądany film „Ptaki”. Na wszelki 



 28

W towarzystwie skrzeczących ptaków wpływam 
do portu Cordova. 
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wypadek, odruchowo bardziej naciągam na oczy moją czapkę. 
Podświadomie obawiam się, że fikcja filmowa może stać się tutaj 
rzeczywistością. 

Widok setek tysięcy ptaków nad moja głową fascynuje mnie 
swoją niecodziennością. Takie obrazki nie zdarzają się zbyt często 
dlatego chcę wszystko to sfotografować. Niestety padający deszcz, 
chwilami przechodzący w mżawkę nie zachęca mnie do 
wystawiania na pokład mojego nowego niewodoszczelnego 
aparatu cyfrowego. Pomimo tego ryzykuję zamoczenie go i 
decyduję się na zrobienie kilku fotografii. Starajam się przy tym, 
na ile jest to możliwe osłaniać go od deszczu. 

W towarzystwie skrzeczących ptaków wpływam do portu 
Cordova, gdzie ze zdziwieniem widzę bardzo dużo wolnych 
miejsc przy pomostach. Jest to nietypowe zjawisko w porównaniu 
do innych portów na Alasce gdzie zawsze trzeba „walczyć” o 
możliwość zacumowania. 

Moje zdziwienie częściowo wyjaśnia mi się jak widzę cennik 
opłat za pobyt w marinie, nawet skorzystanie z prysznicu kosztuje 
dodatkowo $ 4.00. Ostatni raz lądową kąpiel pod prysznicem 
miałem ponad tydzień temu w porcie Sitka i dlatego nie mogę 
odmówić sobie takiej przyjemności. Niestety muszę zaczekać z 
tym poniweaż biuro mariny gdzie sprzedają żetony (tokeny) do 
używania prysznicu jest już dzisiaj nieczynne a jutro będzie 4-ty 
dzień lipca to znaczy Święto Narodowe USA i prawdopodobnie z 
tej to okazji biuro mariny może również będzie zamknięte. 

Rozglądam się po okolicy i widzę okazały budynek z napisem: 
„Miejski basen kąpielowy”. Takie obiekty są bardzo popularne w 
większych miastach Alaski. Jest to kolejny element jaki stosują 
władze stanowe dla zachęcenia do mieszkania w tym nie 
najłatwiejszym do życia klimacie. Opłaty za korzystanie z 
basenów są raczej symboliczne, zwykle około dwuch dolarów i 
oczywiście nie ma żadnej ekstra dopłaty za użycie prysznicu, 
który z oczywistych względów jest obowiązkowy. 

Nie mam szczęścia, ponieważ z okazji Święta Narodowego 
basen jest już dzisiaj nieczynny i jak jest napisane na wywieszce 
na drzwiach będzie on otwarty dopiero za dwa dni. Narazie muszę 
zapomnieć o kąpieli i ograniczyć się do regularnego codziennego 
mycia z ograniczonymi możliwościami na moim jachcie. 

Wracając na „Varsovię” robię drobne zakupy żywnościowe, 
przedewszystkim świeże pieczywo oraz mleko. Takie produkty 
zawsze są smakołykami po wielu dniach spędzonych na morzu. 

04 VII 
Rano budzi mnie piękne słońce. Bardzo to mnie cieszy, bo 

właśnie jestem już w docelowym rejonie do którego płynąłem 
przez tyle dni. Do planowanego czasu przybycia mojej żony i syna 
do portu Seward, mam jeszcze kilka dni i dlatego spokojnie mogę 
planować turystyczne odwiedzanie wschodniego rejonu Prince 
William Sound. 

 Na swoim składaku jadę na zwiedzanie portu. Po drodze 
zaglądam do biura mariny, w którym pomimo Święta Narodowego 
business kręci się. Płacę stosowną opłatę za pobyt, kupuję żetony i 
nareszcie mogę wymoczyć się pod prysznicem. 

Życzliwy urzędnik w biurze mariny informuje i zaprasza mnie 
na miejski festyn oraz wspólny lunch mieszkańców Cordovy, 
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Wymarłe masteczko w dniu Święta Narodowego. 
 

Stacja badawczą skutków zanieczysczenia 
środowiska naturalnego. 

Tankowiec „Exxon Valdez”, który spowodował 
katastrofę ekologiczną. 

Ptaki, jeden przez drugiego pozuje i ustawia się 
do fotografii. 

który ma się rozpocząć o godzinie pierwszej po południu w parku 
nad jeziorem. Chyba będzie to jedyna tutejsza atrakcja w dniu 
dzisiejszym, ponieważ wszystko inne jest pozamykane. 

Chciałbym zwiedzić tutejszą stację badawczą skutków 
zanieczysczenia środowiska naturalnego przez rozlanie ropy 
naftowej oraz muzeum upamiętniające katastrofę tankowca 
„Exxon Valdez”. Niestety muzeum to, również jest zamknięte i 
muszę ograniczyć się tylko do obejrzenia plakatów na zewnątrz i 
gablot z informacjami na temat tamtych wydarzeń sprzed lat. 

Tankowiec „Exxon Valdez” należący do amerykańskiego 
koncernu Exxon, zbudowany został w stoczni w San Diego w 
Kaliforni w roku 1986. Miał on 300 m długości, 50 m szerokości, 
ok. 211 500 DWT nośności, co odpowiada ładunkowi ok. 1,48 
mln baryłek ropy naftowej. Od początku przeznaczony był do 
transportu ropy naftowej z Alaski do pozostałych kontynentalnych 
stanów USA. 

Statek ten niechlubnie zasłynął ze spowodowania katastrofy 
ekologicznej w Prince William Sound to znaczy w rejonie w 
którym ja znajduję się obecnie. 24-go marca 1989 roku wypłynął 
on z pełnym ładunkiem ropy naftowej zatankowanej przy 
końcowym terminalu rurociągu naftowego Trans Alaska w porcie 
Valdez  

Po wypłynięciu z portu kapitan statku poszedł spać a nawigacją 
zajmowali się oficerowie. Około 10-ciu mil morskich na zachód 
od portu, w wąskiej cieśninie Valdez Narrows, statek ten uderzył 
w dobrze oznakowaną skałę. Kolizja ta spowodowała rozlanie 
około 35-ciu milionów galonów surowej ropy naftowej w wyniku 
czego skażonych zostało około 1900 kilometrów linii brzegowej 
Alaski. 

Po katastrofie statek odholowano do San Diego i 
wyremontowano go. Między innymi wymieniono poszycie 
kadłuba i elementy konstrukcyjne ważące łącznie ok. 1600 ton. 
Nowy właściciel zmienił nazwę jednostki na m/t "SeaRiver 
Mediterranean". Jednak żywot pechowego staku nie trwał długo. 
Kilka lat później we wrześniu w roku 2002 został on całkowicie 
wycofany z eksploatacji. 

Tyle o historii tego tankowca a tymczasem stoję przed muzeum 
i oglądam fotografie oraz mapki pokazujące zasięg 
zanieczyszczenia wód Prince William Sound. Staram się 
wyobrazić sobie poszczególne odległości oraz obszar rozlania 
ropy naftowej. Ogarnia mnie przerażenie, jak to niewielki błąd w 
nawigacji mógł spowodować tak gigantyczne zanieczyszczenie 
środowiska. Widać, że dla człowieka, chyba nie ma granic 
możliwości zniszczenia środowiska naturalnego, które nas 
wszystkich otacza. 

Bardzo chcę zobaczyć z bliska miejsce tej katastrofy, która 
wydarzyła się 15-cie lat temu a skutki jej są nadal widoczne, 
dlatego nie chcę tracić czasu tutaj w Cordovie i rezygnuję z 
zaproszenia na publiczny festyn. 

O godzinie 15:10 wypływam z portu. Dzisiaj mam ładną 
pogodę, tak odmienną od tej, jaką miałem wczoraj przy wejściu do 
portu. Te same ptaki tak jak wczoraj, dzisiaj również nisko krążą 
nad moim jachtem. Tym razem bez obawy zamoczenia mojego 
aparatu fotograficznego robię bardzo dużo fotografii 
„atakujących” mnie ptaków. Odnoszę wrażenie, że lubią one być 
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Snug Corner Cove                                       (K) 

43,2 Mm.                                   Godz.: 9,0 (8,2) 

fotografowane, ponieważ celując na nich moim aparatem, widzę 
jak jeden przez drugiego pozuje i ustawia się do fotografii, robiąc 
przy tym dużo skrzeczącego chałasu. 

Wieczorem płynąc na północ, oglądam z lewej burty nad 
otwartą wodą zatoki, piękny zachód słońca. Za chwilę, patrząc na 
prawą burtę z przerażeniem obserwuję na wschodniej stronie 
niskie chmury, które zsuwają się z gór budującąc w ten sposób 
mgłę wypełniającą zatoczki. 

Do jedniej z nich muszę wpłynąć na kotwicowisko, żeby 
spokojnie przespać się. Żeglugi nocnej we mgle z niezbyt 
dokładną i aktualną mapą morską raczej nie biorę pod uwagę. 

O godzinie 23:14 czasu lokalnego, przy dobrej prawie jeszcze 
dziennej widoczności kotwiczę w zatoczce Snug Corner Cove. 

Podczas nocy budzi mnie kilka razy alarm kotwiczny 
nastawiony na mojej sądzie. Kotwica trzyma dobrze a „fałszywe” 
alarmy są efektem bardzo zmiennych głębokości i skalistego dna 
oraz długiej mojej liny kotwicznej. Zmienne prądy i podmuchy 
wiatru przemieszczają mnie z miejsca w miejsce a sąda alarmuje 
niebezpiecznie zmieniajacą się głębokość 

Przez całą noc jest dobra widoczność i pełnia księżyca jest 
prawie jak w dzień. Praktycznie nie muszę palić światła 
kotwicznego, ale zgodnie z dobrą praktyką morską nie zaniedbuję 
tego obowiązku i na wszelki wypadek nie wyłączam go. 

 

 

 

 

 

 

05 VII 
Nad ranem pogoda zmienia się kompletnie. Niebo pokrywa się 

gęstymi chmurami, widoczność staje się bardzo ograniczona i 
pada równy deszcz. Jest to dość typowe zjawisko na Alasce. 
Często w ciągu jednego dnia można obserwować wszystkie 
odmienne warunki pogodowe. 

Zastanawiam się, co robić i gdzie płynąć? Stanie tutaj w 
zatoczce i czekanie na niewiadomo, co, nie ma najmniejszego 
sensu. Mam do wyboru Zatokę Columbia z lodowcem o tej samej 
nazwie lub płynięcie do portu Valdez obok skały, o którą rozbił się 
sławny tankowiec. Prognoza pogody ostrzega, że dzisiaj w Zatoce 
Valdez będzie bardzo gęsta mgła. Natomiast na dzień jutrzejszy 
przewidywana jest znaczna poprawa pogody. 

W tej sytuacji płynięcie do lodowca Columbia raczej nie ma 
sensu bo najprawdopodobniej zobaczyłbym taką samą mgłę jak 
widziałem przy lodowcu Hubbard, dlatego decyduję się na Valdez. 

O godzinie 5:18 podnoszę kotwicę i wypływam z zatoczki. Po 
pięciu godzinach płynięcia przy stosunkowo jeszcze dobrej 
widoczności zbliżam się do cieśniny Valdez Narrows. Znowu jest 
nagła zmiana pogody i zaczyna padać deszcz. 

Takie warunki pogodowe nie wystraszają lokalnych rybaków, 
którzy zatrzymują swoje kutry i stają w dryfie w najwęższym 
miejscu cieśniny. Wyrzucają za burtę sieci na odległość dwustu a 
może nawet i więcej metrów. W ten sposób szachownica takich 
kutrów z długimi sieciami zastawia niemal cały szlak żeglugowy. 

Padający deszcz zalewa mi okulary, które co chwila muszę 
wycierać, bardzo utrudnia mi to wypatrywanie możliwości 
przepłynięcia i lawirowania pomiędzy tymi kutrami. 

Mam trochę szczęścia, bo wyłania się ze mgły większy statek, 
który płynie środkiem toru wodnego. Rybacy zajęci połowem, mój 
mały jacht poprostu ignorowali, zmuszając mnie do lawirowania 
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pomiędzy ich sieciamia, ale dla większego od nich statku czują oni 
respekt i w pośpiechu robią mu miejsce do przepłynięcie. Płynąc 
śladem tego statku szybciej i bezpieczniej mogę przepłynąć tą 
rybacką zaporę. 

Po minięciu dryfujących kutrów zbliżam się do skały, sławnej z 
katastrofy „Exxon Valdez”. Wyłania się ona ze mgły po mojej 
lewej burcie. Pomimo tego, że w tym miejscu cieśnina jest 
niewiele szersza, to jednak lokalni rybacy czują respekt do tego 
miejsca i nie łowią w tej okolicy. Może to z tego powodu, że są 
oni na codzień bliżej żywiałów natury, w odróżnieniu od kapitana 
który stał na mostku olbrzymiego tankowca i właśnie w takim 
niebezpiecznym miejcu, zmęczony portowym życiem poszedł 
sobie spać. 

Mijam tą skałę, na której jest zielona laterenka oznaczająca 
stronę szlaku żeglownego, który okazał się „za wąski” dla 
tankowca. W szybkim tępie przesuawją mi sie w mojej wyobraźni 
różne znane mi fakty z tamtego wydarzrzenia. 

Do portu Valdez mam już tylko około 10-ciu mil morskich 
płynięcia po szerszych wodach zatoki. Deszcz przestaje padać, ale 
robi się gęsta mgła i widoczność spada do około 20 metrów. Płynę 
wolno po gładkiej wodzie i wpatruję się w ekran radaru. 
Obserwuję to, co dzieje się dookoła mnie. Od czasu do czasu 
motorówki i kutry przepływające niedaleko mnie robia falę, która 
łagodnie buja moją „Varsovią”. 

Zbliżam się do portu, ale nie jestem w stanie zlokalizować 
wejścia do mariny. GPS wskazuje mi pozycję z dokładnościa do 
kilkunastu metrów, radar pokazuje bliskość brzegu i różne 
nabrzeżne, trudne do zidentyfikowania objekty. Jedyna mapa 
morska tego rejonu, którą posiadam, to generalka całego Prince 
William Sound. Fotografie ze starej locji oraz nowe wydruki z 
internetu zrobione przed rejsem wprowadzają mnie w dodatkowe 
zakłopotanie. Mam dokładne rysunki i fotografie mariny, ale jak 
do niej wpłynąć? Gdyby była lepsza widoczność, przynajmniej ze 
sto metrów lub miałbym bardziej szczegółową mapę, z której 
mógłbym odczytać dokładną pozycję geograficzną główek 
portowych, to z pomocą GPS nie miałbym żadnych problemów. 

Zastanawiam się co robić? Może zawołać przez UKF-kę i 
poprosić o podanie dokładnej pozycji geograficznej, ale mam 
wątpliwości czy urzędniczki w marinie byłyby w stanie 
odpowiedzieć na takie niecodzienne pytanie. 

Wytężam mój wzrok i widzę przez mgłę wysokie nabrzeże 
portowe, które identyfikuję z fotografiami z internetu, ale nadal 
nie wiem, czy wejście do mariny, od której napewno jestem w 
odległości mniejszej niż długość pechowego tankowca „Exxon 
Valdez” jest przedemną czy za mną. 

Przypomina mi się stare dowcipne pytanie nawigacyjne 
bałtyckich żeglarzy: jak określić swoją pozycję i wiedzieć gdzie w 
danym momencie znajduje się jacht? Odpowiedź była prosta: 
należy dopłynąć do brzegu, pobiec na stację kolejową i przeczytać 
tam napis z nazwą miejscowości. 

Dowcip dowcipem, ale metoda ta wcale nie jest całkowicie 
pozbawiona sensu. Podpływam bliżej wysokiego nabrzeża i 
wołam, może ktoś się odezwie i zapytam się, w którą stronę 
należy płynąć do mariny. Niestety nikt nie odzywa się, ale na 
szczęście coraz więcej punktów orientacyjnych udaje mi się 
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zidentyfikować i znajduję wejście w główki mariny, które jak się 
okazało minąłem we mgle w odległości kilkudziesięciu metrów.   

Z olbrzymią ulgą wpływam do mariny i o godzinie 14:15 
cumuję do pomostu gościnnego. Po południu mgła podnosi się, 
wychodzi słońce i widoczność jest tak dobra, że widać nawet 
przeciwny brzeg zatoki z olbrzymim terminalem dla tankowców. 

Wyciągam swój składany rower i zaliczam wycieczkę po 
mieście. Valdez jest największym portem w Prince William Sound 
i jednocześnie jedynym z dwuch punktów w tej olbrzymiej zatoce, 
do których można dojechać samochodem, bezpośrednią drogą bez 
konieczności promowania. Z tego to powodu jest tutaj pełno 
kamperów z turystami, głównie wędkarzami z różnych rejonów 
USA, Kanady i innych zakątków świata. Część z nich przywiozła 
swoje łodzie na przyczepach ciągniętych za samochodami, 
przemierzając w ten sposób setki lub tysiące kilometrów. Inni 
korzystają z licznych tutejszych możliwości wynajęcia łódek lub 
zbiorowych połowów na większych motorówkach. 

Całe miasteczko żyje głównie z wędkarzy i sprawami 
wędkarskimi. Panuje tutaj atmosfera współzawodnictwa, kto złowi 
większą rybę. Na nabrzeżu przygotowane są specjalne stanowiska 
do oprawiania zdobyczy połowowych. Największe i bardziej 
okazałe sztuki po zważeniu oraz napisaniu na nich ich ciężaru, 
wieszane są na hakach i wystawiane są do publicznego widoku. W 
ten sposób zdobywcy tych trofełów z dumą eksponują swoje 
osiągnięcia. 

Lokalni przedsiębiorcy oferują wszystko to co jest możliwe do 
obsługi tych zdobyczy połowowych. Mażna naprzykład zamówić 
odpowiednie obrobienie takiej ryby, można ją uwędzić, wysuszyć, 
zakonserwować na pamiątkę, zamrożoną albo nawet świerzą 
wysłać przesyłką kurierską bezpośrednio do swojego domu, gdzieś 
w dalekich stanach lub nawet w Japoni. 

Pomimo tak zachęcającej atmosfery wędkarskiej jakoś nie 
wczuwam się w ten nastrój, bo na swoim jachcie nawet nie mam 
żadnego sprzętu do połowu ryb. 

Na często zadawane mi pytanie: czy podczas moich rejsów 
żeglarskich łowię ryby? Odpowiadam, że nie, ale czasami same 
ryby, nawet już odfiletowane wpadają mi na pokład. 

Większość wędkarzy łowiących ryby z dala od swoich domów 
nie jest w stanie samemu zjeść lub przetworzyć to co złowili, 
dlatego czasami dostaję od nich w prezencie takie smakołyki, 
które uatrakcyjniają mój jachtowy jadłospis. 

Kiedyś stałem przy stacji paliwowej w jednym z porcików na 
Alasce. Starsze małżeństwo wędkarzy z sąsiedniego jachtu 
motorowego zapytało mnie, czy chcę w prezencie dostać od nich 
rybę? Nie miałem chęci bawić się w oprawianie ryby na pokładzie 
mojej „Varsovii” i nie wyraziłem zbytniego entuzjazmu z takiej 
oferty. Prawdopodobnie widząc to, oferujący dodał:, „ale 
odfiletowane”. Na co ja od razu wyraziłem zainteresowanie takim 
prezentem. Następnie poszedł on, jak nietrudno domyśleć się, 
przygotowywać dla mnie to co zaoferował. 

Po dłuższym czekaniu zwątpiłem w tą ofertę, zrezygnowany 
oddałem cumy i zacząłem odpływać. W tym momencie wybiegł 
on na pokład swojego jachtu, trzymając w ręce torbę z rybami i 
zawołał: „tu są ryby dla ciebie”. Zrobiłem na wodzie kółko i już 
bez cumowania, kiedy ja przepływałem blisko pomostu, wrzucił 
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Valdez                                                            (C) 

40,5 Mm.                                   Godz.: 9,0 (9,0) 

on do mojego kokpitu tą torbę. W ten sposób odfiletowane ryby 
wpadły na pokład mojego jachtu. Tak powstała moja odpowiedź 
na często zadawane mi pytanie o moje wędkarskie osiągnięcia.    

Takie oferty z rybnymi prezentami zdarzają się zwykle z dala 
od ruchliwych portów. Tutaj w Valdez na coś takiego raczej nie 
mogę liczyć. Dlatego wracam na „Varsovię” i wcześnie kładę się 
spać, ponieważ czuję zmęczenie wywołane nadmiarem 
dzisiejszych wrażeń, szczególnie związanych z wpłynięciem do 
portu. 

 

 

 
 
 
 
 

06 VII 
Budzik dzwoni o godzinie 5:00 rano. Wstaję i wyglądam na 

pokład gdzie prawie nic nie widzę. Gęsta mgła, taka że kutry 
stojące przy sąsiednim pomoście są niewidoczne. Z przerażeniem 
myślę o wypłynięciu w takich warunkach. Stwierdzam, że lepiej 
nie ryzykować i poczekać, może coś się poprawi. Kładę się znowu 
do koi na jedną godzinę. Po przebudzeniu znowu wyglądam na 
pokład. Tym razem widzę wyraźnie szczyty gór ale na poziomie 
wody cały czas zalega gęsta mgła. To poprawienie widoczności 
nic mi nie pomoże w nawigacji, bo góralem nie jestem i nie 
planuję dzisiaj żeglować po górach. Czuję się jak w pułapce bo nie 
wiadomo kiedy poprawi się widoczność. 

O godzinie 6:30 podejmuję ryzyko i wypływam z portu. 
Mijając główki portowe na wszelki wypadek zapisuję w dzienniku 
jachtowym i wprowadzam do pamięci mojego GPS dokładną 
pozycję geograficzną, żeby w sytuacji konieczności powrotu, nie 
powtórzył się mój wczorajszy problem znalezienia wejścia do 
mariny. 

Znowu przypomina mi się inny bałtycki dowcip nawigacyjny. 
Kaszubski rybak z kutra, zapytany kiedyś, jak określa on swoją 
pozycję podczas płynięcia na łowisko? Odpowiedział, że nawiguje 
metodą sieczkową to znaczy wozi on ze sobą worek sieczki. 
Wypływając na północ, oddalając się od brzegu wysypuje tą 
sieczkę za rufę swojego kutra. Po zakończonym połowie wraca on 
śladem tej pływającej po morzu sieczki. 

Nie sądzę, żeby nawigacja „sieczkowa” zdała egzamin na 
wodach Alaski, przynajmniej ze wzglądu na trudności zdobycia 
tutaj tak niecodziennego „wyposażenia nawigacyjnego”. Tą 
„klasyczną” metodę nawigacji kaszybskiego rybaka wyparł postęp 
techniki. W razie potrzeby, mając dokładną pozycję geograficzną 
wejścia do mariny, GPS pokaże mi drogę powrotną i jak po 
sieczce wrócę spowrotem. 

Po minięciu główek mariny znowu jestem w kompletnej mgle. 
Widoczność jest poniżej 50-ciu metrów. Siedzę przy stole 
wewnątrz jachtu i obserwuję ekran radaru, na którym widzę dużo 
różnych objektów pływających po wodzie. Na zewnątrz słyszę 
dźwięk silników oraz czuję kołysanie od fal, które powodują 
przepływające niewidoczne we mgle motorówki i kutry. Dla tych 
lokalnych nawigatorów, pływanie przy takiej widoczności jest 
normalną sprawą. Dla mnie chyba jeszcze nie, bo podświadomie 
sprawdzam zamocowany na rufie ponton, myśląc, że może 
przydać się on w razie jakiejś kolizji i tonięcia mojego jachtu. 

To, że ja płynę wolno i obserwuję przynajmniej na radarze co 
dzieje się dookoła mnie, nie zmniejsza ryzyka tego że ktoś inny na 
szybkiej motorówce bez radaru albo bez prowadzenia 
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odpowiedniej obserwacji może mnie uderzyć. Na wszelki 
wypadek nawet dopompowuję powietrze w moim pontonie, 
ponieważ trochę ulotniło się podczas dłuższego czas nie używania 
go. Tak samo poprawiam na sobie sztormiak, który jest 
jednocześnie pływającym pasem bezpieczeństwa. 

Zbliżam się do cieśniny Valdez. Na radarze widzę jakiś duży 
statek doganiający mnie. Swoją syreną daje on prawidłowe 
sygnały mgłowe. Pocieszam się, że w najwęższym miejscu 
cieśniny przetoruje mi on drogę pomiędzy łowiącymi kutrami. 
Mam nadzieję, że przypadkiem nie zawadzi on o tą sama skałę o 
którą rozbił się tankowiec „Exxon Valdez”. Skałę tą już widzę na 
radarze i chyba historia sprzed lat nie powtórzy się. 

W najwęższym miejscu cieśniny Valdez Narrows, znowu widzę 
stada kutrów z długimi sieciami. Dzięki przetorowaniu mi drogi 
przez ten duży statek, który okazał się promem oraz niewielkiej 
poprawie widoczności przepływam cieśninę bez żadnych 
problemów. Po minięciu jej, czuję silny wiatr z rufy, który 
rozpędza mgłę. Pod pełnymi żaglami płynę po gładkiej wodzie, 
oglądam się do tyłu i widzę ścianę mgły z której nareszcie 
wydostałem się. Przed dziobem widzę tylko nieliczne chmurki na 
błękitnym niebie. 

Wpływam do Zatoki Columbia, w której znajduje się lodowiec 
o tej samej nazwie. Najpierw pojawiają się na wodzie pierwsze 
małe górki lodowe, które w miarę mojego posuwania się do 
przodu stają się większe i jest ich coraz więcej. Pomiędzy tymi 
górami lodowymi widzę płynących kajakarzy. Jest to jedna z 
możliwości ogladąnia lodowców przez bardziej szukających 
wrażeń turystów. W pobliże lodowca, są oni przewożeni na 
dużych motorówkach razem z kajakami, które spuszczane są do 
wody. Amatorzy takich atrakcji przepływają krótki dystans 
pomiędzy krą oraz górami lodowym i robią sobie fotografie na tle 
lodowca. 

Moj lód w jachtowym „ice box” znowu roztopił się i mam 
następną okazję do uzupełnienia go. Tym razem wymyśliłem 
lepszy sposób na wyciąganie na pokład ślizkich bryłek lodu. 
Plastykowy koszyk na lince bardzo dobrze zdaje egzamin do tej 
czynności. 

Płynę do przodu omijając coraz to większe góry lodowe. 
Widoczność jest wspaniała i z daleka wybieram sobie ładniejsze 
„sztuki”, do których dopływam bardzo blisko i prawie ocieram się 
o nie burtą mojej „Varsovii”, tak jak gdybym chciał zacumować 
do nich. Krążąc dookoła fotografuję i filmuję je z różnych stron 
wykorzystując w ten sposób odmienne oświetlenie. Podziwiam 
wspaniałą gamę kolorów światła słonecznego odbijającego się w 
kryształach lodowych. Duże wrażenie robi na mnie dźwięk 
pękającego i łamiącego się lodu, w wyniku, czego powstaje 
zafalowanie i słychać charakterystyczne pluskanie wody. 
Wszystko to potęguje odpowiednią grozę i powagę sytuacji. 

Od czasu do czasu przepływam nawet przez bardzo długie 
odcinki, całkowicie wolne od lodu, wtedy mogą płynąć do przodu 
wykorzystując moją pełną prędkości marszową. 

Widzę wracający od lodowca duży katamaran turystyczny, 
wołam go przez moją UKF-kę i pytam o warunki lodowe oraz jak 
daleko będę mógł jeszcze dopłynąć w stronę lodowca. Mój 
rozmówca informuje mnie, że około dwóch mil dalej jest zwarta 
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Mallard Bay  (K) 

 86,5 Mm.                                Godz.: 16,2 (16,2) 

ściana lodowa i koniec możliwości płynięcia. 
Z tej odległości nie widzę całego lodowca tylko zasłaniające go 

zwarte góry lodowe Podpływam blisko do tej lodowej ściany i 
próbuję wpływać w większe szczeliny. Majestatyczne odgłosy 
„pracującego” lodu dodają mi respektu dla zagrożenia, jakie czuję 
w tej sytuacji. 

W jednej ze szczelin pomiędzy górami lodowymi zwalniam do 
minimum prędkość mojego jachtu i praktycznie staję w dryfie. 
Zajmuję się fotografowanie mojej twarzy na tle bardzo bliskiego 
lodu. W pewnym momencie widzę, że mój jacht dryfuje na ścianę 
lodową. Luźno pływające góry zaczynają się wzajemnie 
przemieszczać i powstają przy tym silne prądy. Ustawiam silnik 
na maksymalne obroty ale z trudem udaje mi się oddalić od 
niebezpieczeństwa. Wreszcie oddycham z ulgą i patrzę do tyłu, 
takie wspaniałe widoki pozostały za rufą. Ponownie zmieniam 
kurs i jeszcze raz podpływam, ale tym razem już nie tak blisko. 

Zmienia się pływ i lepiej dłużej tu nie pozostawać. Włączam 
silnik na marszowe obroty i powoli kieruję się do wyjścia z zatoki. 
Sesja fotograficzna i filmowa zaliczona, mogę więc prosto, tylko 
omijając lód uciekać od lodowca. 

Po wypłynięciu z Zatoki Columia na otwartą wodę mam piękną 
słoneczną pogodę z temperaturą dochodzącą do 25-ciu stopni. Tak 
niedaleko odpłynąłem od lodowca a tak odmienne jest całe 
otoczenie mojego jachtu. Jeszcze widzę nieliczne kry pływające 
po wodzie, ale w stosunkowo dużej odległości od mojego jachtu. 
W tych warunkach odprężam się, opalam się na pokładzie i w 
międzyczasie przygotowuję dobry pracochłonny posiłek. Zajęty 
tymi czynnościami trochę zaniedbuję obserwację tego, co mam 
przed dziobem. 

W pewnym momencie mała kra, deleko przed dziobem okazuje 
się sporej wielkości górą lodową, którą mijam prawą burtą w 
bardzo małej odległości. Wyobrażam sobie, co mogłoby być 
gdybym uderzył w nią. Nie chcę porównywać się do „Titanica”, 
ale kto wie, gdyby można było porównać proporcje wielkości 
spotkanych gór do wielkości naszych kadłubów to wyniki 
mogłyby być przerażające dla „Varsovii”. Myślę sobie, że nie ma 
mocnych i dobrej praktyki morskiej nie należy zaniedbywać w 
żadnej sytuacji. 

Konsumując pracowicie przygotowany obiad koncentruję się na 
odpowiedniej obserwacji otoczenia. Wystarczy mi atrakcji na 
dzisiaj. Czas na znalezienie miejsca na kotwiczenie. 

Wpływając do zatoki na kotwicowisko obserwuję piękny 
zachód słońca. Na noc staję na kotwicy w Mallard Bay na wyspie 
Knight.       
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07 VII 
Wstaję wcześnie rano, ponieważ dzisiaj mam długą drogę do 

przebycia. Jest to mój ostatni dzień samotnej żeglugi. Pojutrze ma 
przypłynąć statkiem wycieczkowym do Seward moja rodzinna 
załoga. Wszystko idzie zgodnie z planem i jeżeli dzisiaj tam 
dopłynę to będę miał cały dzień na przygotowanie jachtu do 
przyjęcia ich. 

Po wypłynięciu z kotwicowiska płynę po gładkiej wodzie. Jest 
piękny słoneczny dzień i opalam się na pokładzie. W pewnym 
momencie słyszę blisko mojego jachtu plusk wody. Wyglądam za 
burtę i widzę stado orek płynących i prawie ocierających się o 
„Varsovię”. Zanurzają się one do wody nurkując z jednej burty, 
przepływają pod moim dnem i wynurzają się z drugiej burty. 

Wyciągam na pokład moją kamerę video i aparat fotograficzny. 
Chcę uwiecznić na pamiątkę tak wspaniałe widoki, ale nie jest to 
takie proste. Szybko wynurzające się i nurkujące, raz tu raz tam, 
orki trudno uchwycić w objektywie. Mój cyfrowy aparat 
fotograficzny robi zdjęcie z dość dużym opóźnieniem po 
naciśnięciu wyzwalacza. Strzelam w ciemno, to znaczy naciskam i 
czekam na to, co wyjdzie w danym momencie, kierując przy tym 
aparat w stronę spodziewanego miejsca wypłynięcia mojego celu. 
W wyniku, czego udaje mi się zrobić kilka nienajlepszych ujęć. 

Znacznie lepsze wyniki mam z kamerą video. Stosując podobną 
metodę, cały czas filmuję i w ten sposób udaje mi się uchwycić 
całość, wypłynięcie, widok skaczącej orki w całej okazałości i jej 
ponowne zanurzenie. Oczywiście film ten będzie wymagał przy 
późniejszym montarzu odpowiednich skrótów. 

Zbliżam się do wąskiego przejścia Bainbridge Passage 
prowadzącego na otwarty ocean. W tym bardzo wąskim miejscu, 
muszę dokładnie wpasować się w sprzyjający prąd pływowy. 
Niestety jestem za wcześnie i dlatego zaglądam do malutkiej 
zatoczki przed wejściem, w której jest możliwośc kotwiczenia. 
Sprawdzam tu głębokości, bo może przyda mi się ta znajomość za 
kilka dni jak ponownie będę wpływał do Prince William Sound z 
żoną i synem. 

Po przepłynięciu cieśniny podpływam do lodowca Bainbridge, 
który na mapie oraz innych posiadanych przezemnie materiałach 
powinien dochodzić do poziomu morza. Niestety tak jak pisałem 
wcześniej, że „lodowce topnieją w zastraszającym tępie”, widzę 
tutaj potwierdzenie tego. Przed lodowcem jest piaszczysto-
kamienista plaża, na której mógłbym wylądować, gdybym miał 
więcej czasu na zakotwiczenie w pobliżu i dopłynięcie na mojej 
dinghy. Rezygnuję z takiej atrakcji i po minięciu przylądka Cape 
Puget znowu jestem na otwartym oceanie. 

Gładka oceaniczna fala łagodnie buja moją „Varsovią”. 
Normalnie cieszyłbym się z tego, że mam łagodne warunki na 
oceanie, ale tym razem martwię się. Jeżeli teraz jest gładko, to za 
dwa lub trzy dni jak będę ponownie płynął przez ten oceaniczny 
odcinek z moją nieodporna na chorobę morską rodziną to warunki 
pogodowe mogą się znacznie pogorszyć. 

Do portu Seward wpływam o godzinie 20:00-tej i z wielkim 
trudem udaje mi się znaleść „kawałek” miejsca do zacumowania 
bo część mojego jachtu wystaje tam gdzie nie powinienem 
cumować. 
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Przy cumowaniu pomaga mi para starszych żeglarzy. Jak 
zwykle przy takiej okazji padają standartowe pytania, ale tym 
razem nie muszę tłumaczyć nazwy mojego jachtu. Od razu kobieta 
ta pyta mnie: czy jestem Polakiem i czy znam Leonida Teligę? 
Przy czym wymawia ona imię i nazwiska naszego wielkiego 
żeglarza tak poprawnie, że sadzę jakby znała ona język polski. 
Okazuje się że nie ma ona żadnych polskich relacji a tylko czytała 
w języku angielskim książkę o rejsie jachtu „Opty”. Odpowiadając 
dalej na jej pytanie mówię, że Teliga już ponad 30-ci lat nie żyje 
ale miałem możliwość poznać go osobiście i nawet składałem 
wieniec na jego pogrzebie. 

Po zacumowaniu odczuwam pewną ulgę, ponieważ w tym 
miejscu zakończyłem pierwszą część mojego rejsu. Jestem 
dokładnie na czas a jutro będę jeszcze miał cały jeden dzień na 
przygotowanie jachtu do przyjęcia mojej rodzinnej załogi. 

Pomimo późnej wieczornej godziny cały czas świeci słońce i 
jest ciepło. Wyciągam swojego składaka i jadę na nim na 
wycieczkę po mieście. Po drodze mijam biuro mariny, które jest 
już dzisiaj zamknięte i z oficjalną rejestracją muszę zaczekać do 
rana. Jak zwykle nie martwię się z tego powodu, ponieważ w 
takich sytuacjach najczęściej nie płacę za pierwszą noc. 

Seward jest największym miastem i portem w tym rejonie. 
Dogodne wejście z otwartego oceanu i niedługa, tylko kilkunasto-
milowa Zatoka Resurrection daje dobre schronienie dla statków. 
Największe miasto Alaski, pobliski Anchorage z punktu widzenia 
potrzeb żeglugowych, nie ma tak dogodnej lokalizacji, ponieważ 
znajduje się na końcu bardzo długiej i płytkiej zatoki. 

Różnego typu zaopatrzenie z odległych rejonów USA, Stanu 
Washington a nawet i z Kaliforni, przywożone jest tutaj do 
Seward drogą morską na pokładzie olbrzymich barek ciągniętych 
przez oceaniczne holowniki. Towary te umieszczone są w 
kontenerach albo dobrze zapezpieczone i zamocowane, leżą luzem 
na pokładzie lub na szczycie kontenerów. Takie olbrzymie barki 
transportowe spełniają funkcję tutejszych statków drobnicowców 
lub kontenerowców. Bardzo ciekawe wrażenie robią samochody 
osobowe, ciężarowe, cysterny lub maszyny drogowe ustawione 
gdzieś wysoko na szczycie kontenerów. 

Ze wzglądu na dogodne położenie portu Seward, również statki 
wycieczkowe różnych linii żeglugowych dopływają tutaj w celu 
wymiany pasażerów, którzy przewożeni są do lotniska w 
Anchorage lub odwrotnie, drogą lądową lub koleją. 

Seward jest bardzo zadbanym i ładnym miastem oraz portem 
nastawionym na obsługę licznie odwiedzających turystów. 
Pasażerowie statków to tylko część tutejszych gości. Ci tylko 
praktycznie przejeżdżają tranzytem, oglądają w szybkim tempie 
miasteczko i kupują tak zwane pamiątki. Znacznie więkaszą grupę 
turystów stanowią tutaj kamperowicze, ponieważ można tutaj 
dojechać normalną drogą lądową. Z tego powodu, podobnie jak 
we wcześniej odwiedzanym Valdez są tutaj olbrzymie pola 
namiotowe oraz parkingi dla „motorhomes”. Liczne motele i 
hotele, najczęściej turystycznej kategorii, uzupełniają bazę 
noclegową. 

Wracam na moją „Varsovię” i jeszcze przed położeniem się 
spać oglądam mapę Północnego Pacyfiku. Moją uwagę zwraca 
ciekawa analiza porównania odległości. Do domu w Vancouver 
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Seward                                                           (C) 
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mam z tąd w linii prostej ponad dwa razy dalej niż do Rosji. Do 
Cieśniny Beringa jest z tąd stosunkowo niedaleko. Tradycyjnie dla 
wielu z nas, Rosja albo były Związek Radziecki i z drugiej strony 
USA, to symbol odmienności w każdej dziedzinie: politycznej, 
gospodarczej, kulturowej i obyczajowej. Dlatego cieśninę tą 
można określić, że dzieli ona świat na dwa „światy” 

Cieśnina Beringa odziela Azję od Ameryki Północnej i łączy 
Morze Czukockie z Morzem Beringa. Jej szerokość wynosi około 
85 km, a głębokość od 36 do 70 m. Pośrodku cieśniny położone są 
dwie wyspy: Wyspa Ratmanowa i Wyspa Little Diomede. 
Pomiędzy tymi wyspami przebiega linia zmiany daty, jest to 
jeszcze jedna istotna granica dzieląca świat na wspomniane dwa 
„światy” to jest granica między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. 

Cieśnina Beringa pierwszy raz została odkryta przez Siemiona 
Dieżniewa w 1648 roku. Przez długie lata nie była ona znana dla 
świata, albo przynajmniej nikt się nią nie interesował.  Dlatego w 
niektórych źródłach histrycznych określa się, że odkrył ją po raz 
drugi w 1728 roku duńskiego żeglarz Vitus Bering, od którego 
pochodzi nazwa cieśniny. Po rosyjskiej stronie cieśniny znajduje 
się przylądek Dieżniewa na Półwyspie Czukockiego a po 
amerykańskiej jest Półwysep Seward. Jeszcze jeden przykład 
geograficznego nazewnictwa. Port Seward, w którym obecnie 
jestem nie znajduje się na półwyspie o tej samej nazwie. Tak samo 
jak miasto Washington nie znajduje się w bardzo oddalonym od 
stolicy stanie Washington. 

 

0 Mm.                                                   Godz.: 0 

08 VII 
Rano wysypiam się do „oporu” to znaczy nie nastawiam 

budzika i w ten sposób odsypiam moje morskie zaległości. 
W biurze mariny bardzo uprzejma i miła urzędniczka udziela 

mi dużo różnych informacji. Z nieukrywaną sympatią podkreśla 
ona, że tutejsi mieszkańcy bardzo lubią kanadyjskich żeglarzy. 
Mam nadzieję, że taka opinia nie wywodzi się tylko z tego, że 
kanadyjskie jachty docierają tutaj bardzo żadko. Jak dotychczas 
podczas mojego żeglowania nie spotkałem na wodach Alaski 
żadnego innego jachtu pod banderą z liściem klonowym.  

Cały dzień pracuję na jachcie. Muszę przemieścić dużo różnych 
rzeczy, żeby jacht z żeglugi samotnej przystosować do załogowej.  

W przerwach idę na spacer do miasta, robię drobne zakupy oraz 
jadę na rowerze do przystani statkowej, żeby zobaczyć gdzie jutro 
ma przypłynąć Ela z Markiem.  
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Zakupy: pieczywo mleko i inne świeże produkty. 

„Dzieci nie utrzymują się na wodzie” 

09 VII 
Rano jeszcze przed dobrym rozbudzeniem się, przewracając się 

na mojej koi z jednego boku na drugi, słyszę odgłosy czegoś 
dużego wpływający do portu. Domyślam się, że jest to statek 
„Summit” linii żeglugowej Celebrity Cruises, na którym Ela z 
Markiem przypłynęli z Vancouver. Nie śpieszę się na powitanie, 
ponieważ wiem, że zejdą oni z tego wielkiego statku i przesiądą 
się na moją malutką „Varsovię” dopiero po zjedzeniu ich 
ostatniego dobrego statkowego śniadania. 

 Po moim skromnym jachtowym śniadaniu idę do przystani 
statkowej. Po przywitaniu się, wspólnie maszerujmy na jacht.  
Podczas tej drogi, na gorąco wymianiamy nasze rejsowe wrażenia. 
Na zmianę opowiadamy różne ciekawostki z naszych tak 
odmiennych rejsów. 

Najwięcej koncentrujemy się na Lodowcu Hubbard, który był 
jedynym wspólnym miejscem na trasie naszych rejsów. Okazuje 
się, że mieliśmy całkowicie odmienna pogodę. Ja we mgle 
krążyłem po zatoce Yakutat i z trudem dojrzałem kawałek 
lodowca a Ela z Markiem kilka dni później oglądała go w 
pięknym słońcu. 

Ela śmieje się, że ona zawsze przywozi do lodowców Alaski 
dobrą słoneczną pogodę. Tak było kilka lat temu podczas naszego 
wspólnego pływania „Varsovią” po Zatoce Lodowców (Glacier 
Bay). Tak też bywało, kiedy pływała na Alaskę na pokładzie 
innych statków wycieczkowych. Opowiada, że kilka dni temu 
wypływając z Vancouver pocieszała ona martwiących się o 
pogodę współpasażerów statkowych. Mówiła im żeby nie martwili 
się bo jak ona płynie to przy lodowcach pogoda poprawi się. 
Oczywiście słuchali to z niedowierzaniem, ale jak dopłynęli do 
lodowca Hubbard i oglądali go w pięknym słońcu przypomnieli 
sobie te słowa dziękowali jej za dobrą przepowiednię. 

Nareszcie jesteśmy całą rodziną w komplecie na jachcie, który 
teraz przez ponad tydzień czasu będzie naszym drugim domem. 

Po wstępnym zagospodarowaniu się wspólnie idziemy na 
zwiedzanie portu oraz robimy drobne zakupy, głównie pieczywo 
mleko i inne świeże produkty. 

Spacerując po porcie, naszą uwagę zwraca ciekawy program 
zwiększający bezpieczeństwo dzieci, które biegają i bawią się na 
pomostach albo pływają na łódkach, na których, jak pokazuje 
życie różnych wodniaków, bardzo często brakuje odpowiednich 
dziecięcych rozmiarów pasów ratunkowych. 

Na Alasce we wszystkich portach tego rejonu realizowany jest 
program pod nazwą „Kids don’t float!”, czyli „dzieci nie 
utrzymują się (nie pływają) na wodzie”. Na tablicach pod takim 
napisem wiszą pasy ratunkowe różnych dziecięcych rozmiarów. 
Każde dziecko, które potrzebuje, może sobie wybrać i bezpłatnie 
używać, taki sprzęt ratunkowy, bezpiecznie chodzić w nim po 
pomostach albo bawić się nad brzegiem. Może też zabrać na łódkę 
a po powrocie do portu zostawić go w tym lub innym miejscu. 

Praktyczne znaczenie i zastosowanie takiego programu 
widzimy podczas chodzenia do góry lub schodzenia w dół na 
pływające pomosty w marinie. Wysokie, często ponad 
siedmiometrowe pływy powodują, że nieostrożne i bardzo 
ruchliwe dzieci chodzące po prawie pionowych trapach łączących 
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Ptasia uczta podczas odpływu. 
 

 

brzeg z pływającymi pomostami narażone są na wpadnięcie do 
zimnej wody. Ubrany pas bezpieczeństwa może ich uratować. 

Efekty wysokich pływów widzimy też pod stanowiskami do 
patroszenia ryb. Stoły, na których liczni wędkarze oprawiają swoje 
zdobycze, mają otwory do bezpośredniego zrzucania odpadów do 
wody. Spadają one na dno i stanowią dobre pożywienie dla 
krabów. Niestety kraby nie nadążają zjadać w takim tempie, w 
jakim rybacy łowią i produkują odpady rybne. 

Wszystko wygląda dobrze podczas wysokiej wody, ale przy 
odpływie, kiedy dno wystaje ponad poziom wody, rozkładające się 
i śmierdzące odpady rybne stanowią pożywienie tym razem dla 
licznych ptaków. Łapią one w swoje dzioby większe kawałki i 
przenoszą w inne miejsca.  Podobnie jak kraby nie są one w stanie 
zjeść wszystkiego i w ten sposób zaśmiecają okolicę pozostałymi 
odpadami. 

Żeby ograniczyć to zainstalowano pod pomostami siatki na całą 
głębokość aż do dna. Ptaki w swoim działaniu podobne są do 
ludzi. Jak jest parkan lub siatka to trzeba ją rozerwać. Mało, który 
płot uchowa się bez dziury jak ktoś ma potrzebę w przedostaniu 
się na jego drugą stronę. W rezultacie tego porozrywana siatka 
daje ptakom możliwość ucztowania na wynurzonym podczas 
odpływu dnie.  

W centralnym punkcie turystycznego rejonu, przed budynkiem 
biura portu oglądamy pomnik z tablicą upamietniającą wielkie 
trzęsienie ziemi na Alasce, które nazywane jest trzęsieniem 
wielkopiątkowym. Jego siła miała magnitudę 9,2 stopnia Richtera. 
Nawiedziło ono południową Alaskę 27 marca 1964. Epicentrum 
tego drugiego najsilniejszego w historii wstrząsu sejsmicznego 
znajdowało się pod dnem Zatoki Prince William Sound. 
Trzęsienie oraz wywołane przez nie fale tsunami zabiło 131 osób. 

Porównując do tysiący ofiar, które często ginęły podczas 
znacznie słabszych trzęsień ziemi w innych rejonach świata, liczba 
ta nie jest tak przerażajaca. Jednak w porównaniu do gęstość 
zaludnienia Alaski to, ofiary tego trzęsienia stanowiły bardzo 
poważny procent ludności całego stanu. 

Tak samo można porównywać straty materialne, które 
oszacowane zostały wówczas na około 300 milionów dolarów. 
Można jeszcze dodać, że marzec, czyli wczesna wiosna to nie 
okres sezonu turystycznego na Alasce. To szczęście w 
nieszczęściu, co mogłoby być gdyby to wydarzyło się w szczycie 
zezonu, kiedy na pokładach statków przypływają tutaj tysiące 
pasażerów 

Wstrząs trwał około 3-ch minut. Siła jego była tak duża, że 
nastąpiły znaczne przekształcenia powierzchni ziemi, wysokość 
niektórych poziomych przesunięć doszła do prawie 15-tu metrów. 
Na wszystkich mapach tego rejonu, które używam podczas mojej 
żeglugi, publikowanych po tej tragicznej dacie, jest informacja 
podająca zmianę głębokości wody w różnych rejonach Prince 
William Sound. 

Najwyższą wysokość fali tsunami, ponad 67 metrów, 
odnotowano w zatoce Valdez, gdzie kilka dni temu wpływałem do 
portu w gęstej mgle. Włosy na głowie „stają mi dęba” na samą 
myśl co mogłoby stać się ze mną, gdyby to wydarzyło się podczas 
mojego płynięcia. Patrzę na Elę i Marka, którzy stoją obok mnie. 
Staram się odwrócić ich uwagę i nie komentuję tego co wiem o 
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tamtych tragicznych wydarzeniach. Nie chcę żeby chodziły im po 
głowach takie straszne myśli. Chcę żeby bezpieczniej czuli się ze 
mną na pokładzie mojego jachtu. 

Pamiętne trzęsienie ziemi odczuwane było w położonym o 120 
kilometrów od epicentrum największym mieści Alaski Anchorage. 

Podczas trzęsienia zginęło 9 osób, których śmierć 
przypisywana jest samemu wstrząsowi. Pozostałe 122 ofiary 
zginęły na skutek uderzenia fal tsunami: 106 na Alasce i 16 poza 
nią. Inne większe miejscowości Alaski, m.in. Kodiak, Seward czy 
Valdez, zostały zniszczone wskutek nałożenia się tragicznych 
skutków trzęsienia ziemi, tsunami, osunięcia się ziemi oraz 
pożarów. Niektóre z miejscowości musiały być odbudowane 
całkowicie od nowa, często w innych bezpieczniejszych 
miejscach. Fala tsunami dotarła też do położonych bardziej na 
południe wybrzeży Kanady i USA, niszcząc wiele nadbrzeżnych 
miejscowości. 

Do zagrażającego nam trzęsienia ziemi, my mieszkańcy 
Kolumbii Brytyjskiej jesteśmy już przyzwyczajeni. Przyjmujemy 
do naszej świadomości, że może nas to spotkać, ale pocieszamy 
się, że albo ono ominie nas, albo skutki jego nie będą tak 
tragiczne. 

Staram się nie myśleć o takich kataklizmach i wracam do 
rzeczywistości. Niestety prognoza pogody nie jest zachęcająca do 
wyjścia z poru. Wprawdzie świeci piękne słońce, „przywiezione 
przez Elę” ale wieje silny południwy wiatr. Niektóre szkwały 
osiągają prędkość wiatru prawie 30-ci węzłów. Dla mnie nie jest 
to problem bo jest tylko kilkanaście mil pod wiatr po wodach 
zatoki i dalej półwiatrem ponad 30 mil morskich żeglugi po 
wzburzonym otwartym oceanie do ponownego wejścia do Prince 
William Sound. Ale moja nowa załoga szczególnie Ela mało 
odporna na chorobę morską w takich warunkach 
najprawdopodobniej będzie chorowć, dlatego zastanawiam się i 
wstrzymuję decyzje opuszczenia portu. 

Chcemy jak najszybciej wypłynąć, bo mamy w planie 
odwiedzenie licznych ineresujących miejsc ale z oceanem nie ma 
żartów dlatego trzeba podjąć rozsądną decyzję. Ela czuje, że 
będzie chorować i dlatego chce jak najszybciej mieć to za sobą. 
Namawia mnie na dzisiejsze wyjście z portu. Ma ona nadzieję że 
w nocy będzie lepiej spać i mniej odczuwać bujanie jachtu. 

Po południu wiatr trochę słabnie i nowa prognoza jest bardziej 
zachęcająca do żeglugi. O godzinie 15:30 oddajemy cumy i 
odpływamy. Po drodze dobijamy do stacji paliwowej. Po 
zatankowaniu, podczas oddawania cum pojawia się bardzo silny 
szkwał. W główkach portu pokład jachtu zalewają bryzgi wody 
zrywanej przez wiatr z wierzchołków krótkiej fali. Ela chce 
podpłynąć bliżej i sfotografować od strony wody statek, na którym 
tu przypłynęła, który cały czas stoi jeszcze w porcie. Oceniam, że 
nie jest to zbyt bezpieczny manewr, bo nawet zastanawiam się, 
czy nie należałoby spowrotem wrócić do portu i zaczekać do jutra.  

Płynąc pod wiatr, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to powrót z 
wiatrem nie byłby problemem, dlatego płyniemy dalej żeby 
zobaczyć, to, co będzie?. Zatoka Resurrection, po której płyniemy 
ma kształt lejka zwężającego się pomiędzy wysokimi górami. 
Wiatr wiejący od strony oceanu potenguje swoją siłę właśnie tutaj, 
na końcu zatoki gdzie znajdujemy się obecnie. 
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59.53’N  148.30W 

41,2 Mm.                                 Godz.: 8,4 (8,4) 

Oddalając się od portu, kolejne szkwały przeciwnego wiatru są 
coraz słabsze, dlatego posuwamy się do przodu coraz szybciej. 

Po minięciu Przylądka Resurrection wychodzimy na otwarty 
ocean. Wiatr bardzo słabnie tak, że żegluga na samych żaglach nie 
ma sensu szczególnie w sytuacji, że chcę jak najszybciej 
przepłynąć ten krótki oceaniczny odcinek żeby nie męczyć załogi. 
Dlatego nie rezygnuję z pomocy silnika. 

Po silnym wietrze pozostała wysoka boczna fala, która buja 
jachtem na wszystkie strony. Moja zmęczona załoga 
profilaktycznie poszła spać w forpiku a ja bawię się radiostacją. 
Dzisiaj mam bardzo dobrą propagację radiową. Ostatnie dwie 
doby stojąc w porcie w „lesie” masztów różnych jachtów i innych 
portowych ograniczeń, nie miałem możliwości dobrej łączności ze 
Zbyszkiem VE7ATZ z Vancouver. Korzystając z tej okazji 
opowiadam mu różne ciekawostki i wrażenia z Seward i 
komentuję dalsze plany naszej żeglugi. Od czasu do czasu wołam 
do mikrofonu: „Zbyszek, zaczekaj chwilę - zobaczę jak czuje się 
moja załoga próbująca usnąć w forpiku”, albo „muszę opróżnić 
kubełek z - hołdem dla Neptuna”. 

Po kilku godzinach takiej żeglugi słońce zaczyna chować się za 
wierzchołki gór i niestety pojawia się mgła. Tak gęsta, że 
widoczność jest ograniczona tylko do kilkudziesięciu metrów. 

Przed północą zbliżam sie do Przylądka Puget, za którym 
zaczyna się Zatoka Port Bainbridge czyli wejście w cieśniny. Moja 
zmęczona załoga chyba usnęła bo Ela przestała się dopytywać jak 
długo jeszcze będzie trwać to bujanie.     ...... 

 

10 VII 
Pół godziny po północy, w gęstej mgle mijam niewidoczny w 

tych warunkach przylądek Puget. Swoją dokładną pozycję 
geograficzną znam tylko z GPS a radar dodatkowo pokazuje mi 
wszystko to, co pływa po wodzie oraz dobrze widoczne kontury 
linii brzegowej. 

Mając na jachcie tak przydatne przyrządy nawigacyjne, z jednej 
strony czuję się dość bezpiecznie, ale z drugiej strony, 
świadomość, że mam na jachcie całą moją najbliższą rodzinę 
spokojnie śpiącą i nie zdającą sobie sprawy z zagrażającego 
niebezpieczeństwa, powoduje, że chodzą mi po głowie różne 
czarne myśli, które normalnie podczas samotnej żeglugi nie są 
analizowane w mojej świadomości. 

W pewnym momencie, na ekranie radaru widzę coś niedużego 
szybko płynącego w moim kierunku. Zadaję sobie pytania: czy ten 
ktoś ma radar i czy mnie widzi? Czy mnie ominie? Wychodzę na 
pokład i staram się coś zobaczyć. Niestety nic nie widzę, czuję się 
jak gdybym był w butelce mleka, bo dookoła wszędzie jest biało. 
Środek alaskowej nocy, to znaczy szarówka z mleczną mgłą. 

Wytężam mój wzrok, ale niestety widoczność jest nie dużo 
lepsza niż długość mojego jachtu. Na szczęście widzę na ekranie 
mojego radaru, że płynący kolizyjnym kursem stateczek chyba 
zauważył mnie, bo zmienia swój kurs i omija mnie. Oddycham z 
ulgą, dobrze, że ten ktoś nie spał i obserwował, ponieważ ja z 
możliwościami manewrowymi mojej „Varsovii”, w tej sytuacji w 
celu uniknięcia kolizji niewiele mógłbym zrobić. 
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Chwilowo, jeden problem mam za soba, ale następny jest 
przedemną: gdzie zatrzymać się na noc i jak bezpiecznie w takiej 
mgle wpłynąć na kotwicowisko? Żegluga całonacna w wąskiej 
cieśninie ze zmieniającymi się silnymi prądami raczej nie wchodzi 
w rachubę. Bujanie się na otwartej wodzie i czekanie na poprawę 
warunków też nie jest najlepszym rozwiązaniem. 

Jedyne możliwe kotwicowisko na Wyspie Elrington ma 
szerokie wejście, ale głębokości są tam dość duże. Oznacza to że 
będę musiął kotwiczyś bardzo blisko brzegu pomiędzy niezbyt 
dokładnie oznakowanymi na mapie skałami, niewidocznymi 
podczas nocy szczególnie w gęstej mgle. 

Nie mam wyboru i polegając tylko na radarze, z pełnę 
predkością, żeby jak najszybciej położyć się spać, wpływam do 
zatoki. Z wielkim zdziwieniem widzę na ekranie radaru kilka 
wyraźnych punktów w różnych miejscach zatoki. Zastanawiam 
się, które z tych punktów są jednostkami pływającymi stojącymi 
na kotwicach a które są słabo oznakowanymi skałami. Ja mam ten 
problem do rozwiązania, ale Ela i Marek, którzy spokojnie sobie 
śpią w forpiku skąd słychać ich głośne chrapanie, problemu 
takiego nie mają, bo nic nie wiedzą, tylko we śnie przewracają się 
z boku na bok. 

Ostrożnie, już ze zredukowaną prędkością płynę po wodach 
kotwicowiska. Przez rozrzedzającą się chwilami mgłę dostrzegam 
światła kotwiczne jakiegoś dużego jachtu a za nim coś innego 
również stojącego na kotwicy. Lawiruję pomiędzy nimi i szukam 
miejsca na rzucenie mojej kotwicy, ale głębokości dla możliwości 
„Varsovii” są tutaj zbyt duże. Płynę prosto na niewidoczny we 
mgle brzeg. Mój radar przełączyłem już na najmniejszy zakres. 
Już mam tylko kilkadziesiąt metrów do nieznanego mi brzegu ale 
sąda nadal wskazuje mi za duże głębokości na bezpieczne 
kotwiczenie. Znowu czarne myśli chodzą mi po głowie: czy 
najpierw uderzę dziobem w brzeg czy kilem zawadzę o dno? 
Wreszcie o godzinie 2:40 na bazpiecznej głębokości zatrzymuję 
jacht, włączam małe obroty biegu wstecznego i biegnę na dziób 
żeby rzucić kotwicę. 

Odgłosy mojego biegania po pokładzie i dźwięk wyrzucanego 
za burtę łańcucha kotwicznego budzi śpiącą Elę. Zadaje mi ona 
pytania: gdzie jesteśmy i czy może mi w czymś pomóc? 
Odpowiadam, że wszystko jest OK! Pytam ją: jak się czuje i czy 
choroba morska już jej przeszła? Patrząc na nią, widzę że wygląda 
dobrze i poróciła już do życia. Natomiast ja myślę tylko o 
położeniu się spać. 

Po kilku godzinach spania budzę się i wyglądam na pokład. 
Widzę piękny słoneczny dzień. „Varsovia” spokojnie buja się na 
kotwicy bardzo blisko brzegu. Gdybym wpływał tutaj podczas 
dobrej dziennej widoczności, prawdopodobnie oceniłbym że 
stanie na kotwicy tak blisko brzegu nie jest zbyt bezpieczne i 
zakotwiczyłbym trochę dalej od brzegu. 

O godzinie 11:45 podnoszę kotwicę i ruszamy dalej. 
Sprzyjający prąd dodaje nam prędkości w wąskim kanale Prince 
of Wales Passage. Słońce, które Ela „przywiazła” do oglądania 
lodowców grzeje bardzo dobrze. Całą rodziną siedzimy w 
kokpicie, podziwiamy widoki i opalamy się w strojach plażowych. 
Chwilami mam wątpliwości czy jestem w tym momencie na 
Alasce blisko lodowców, czy na Hawajach, tak jak rok temu o tej 
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samej porze roku, kiedy to żeglowałem „Varsovią” po wyspach 
hawajskich. 

Wyjmuję na pokład mapę generalną Prince William Sound do 
którego właśnie wpływamy. Wspólnie analizujemy nasze plany, 
zastanawiamy się, co chcemy zobaczyś, które lodowce są 
ciekawsze i co jest dla nas możliwe do zrealizowania przy naszych 
ograniczonych możliwościach czasowych. Mamy tylko tydzień do 
żeglowania. Następnie będziemy musieli zostawić gdzieś 
„Varsovię” na ponad dwa tygodnie, to znaczy na okres czasu, 
samochodowego wspólnego zwiedzania środkowej Alaski oraz 
mojego krótkiego powrotu samolotem do Vancouver w celu 
„obrobienia” spraw zawodowych. 

Na dzień dzisiejszy planujemy wpłynięcie do fiordu Nassau, w 
którym znajduje się lodowiec o tej samej nazwie. Tymczasem 
płyniemy po gładkiej wodzie i mijamy wejścia do różnych 
malowniczo wyglądających zatoczek. Wpływamy do Zatoki 
Lodowej (Icy Bay). Jak narazie lodu nie widać tylko z góry grzeje 
słońce. Ela komentuje i wspomina swoje rejsy statkami 
pasażerskimi do innego Nassau na wyspach bahamaskich. 
Wreszcie po wpłynięciu do fiordu i zobaczeniu Lodowca w całej 
okazałości, filmując na video dodaje ona komentarz: „a oto 
preludium Nassau w wydaniu alaskowym.     

Lody dookoła „Varsovii” stają się coraz gęstrze i większe. 
Mijamy w bardzo małej odległości dość dużą górę lodową. Ela po 
rejsie na dużym statku jeszcze nie jest oswojona z tak bliskim 
kontaktem z otaczającym jacht lodem. Co chwila zwraca mi 
uwagę żebym uważał i nie podpływał tak blisko. Ja w tym rejsie 
już zaliczyłem kilka lodowców i nabrałem doświadczenia oraz 
rutyny w tej dziedzinie. 

Ela obserwuje, co dzieje się dookoła i wybiera ciekawsze ujęcia 
do filmowania. Znowu nagrywa swój komentarz do filmu: 
„kapitan przejechał górę lodową i nawet nie zrobił dziury w 
burcie. Ja nie chcę kąpać się za burtą jak zrobi dziurę przy 
następnej górce”. 

Pocieszam ją i zachęcam do kąpieli mówiąc: jak jesteśmy na 
wakacjach w Nassau i słońce dobrze grzeje to wypada przekąpać 
się. Na co ona nie wyraża zbytniego entuzjazmu, ponieważ 
temperatura wody za burtą jest niewiele ponad zero stopni C. 
Nawet moja propozycja żeby ubrała się w kombinezon piankowy 
do nurkowania, nie zmienie jej decyzji.  

Przeciskamy się przez kolejne góry i goreczki lodowe. 
Zbliżamy się do lodowca, który w oświetleniu słonecznym 
wygląda wyjątkowo okazale i malowniczo. Promienie słoneczne 
załamywane przez popękane zwały lodu tworzą niesamowite 
efekty wizualne. Podobnie jak podczas andrzejkowych wróżb i 
czytania z wylewanego do wody wosku, tutaj można „wróżyć” 
sobie z brył lodowych widzianych w zmieniającym się oświetleniu 
słonecznym. 

Ela przypomina mi nasz poprzedni rejs „Varsovią” do Glacier 
Bay. Mówi, że ten lodowiec wprawdzie nie jast tak wysoki jak te 
widziane poprzednio, ale widokowo jest piękniejszy. 

Chcę dopłynąć jak najbliżej będzie to możliwe, ale na kursie 
pojawia się zapora lodowa. Muszę ją jakoś ominąć. Płynąc na 
samosterze, rozglądam się dookoła i dla lepszej widoczności 
chodzę na dziób lub nawet wchodzę na dach nadbudówki. 
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W pewnym momencie stojąc na fordeku widzę, że znowu 
zbliżam się do coraz bardziej zagęszczającej się pływającej po 
wodzie kry. Dalej nie mogę płynąć jednym stałym kursem 
nastawionym na samosterze a Ela nie jest zbytnio zainteresowana 
ręcznym sterowaniem. Podziwia ona widoki, fotografuje lub 
filmuje i uważa, że to jest ciekawsze zajęcie w tym otoczeniu. 
Marek ma bardzo słaby wzrok tak, że nie może dobrze widzieć 
tych wspaniałych widoków. Tym bardziej nie jest w stanie 
obserwować i sterować wybierając drogę pomiędzy lodami. Stoi 
on w kokpicie, słucha naszych komentarzy i żywo reaguje swoimi 
uwagami.   

Biegnę do kokpitu, odłączam samoster i dalej steruję ręcznie, w 
ten sposób sprawnie omijam lodowe przeszkody. Widzę, że przy 
brzegu jest woda czysta od lodu. Zmieniam kurs i płynę w tamtym 
kierunku. Dzięki temu udaje nam się przecisnąć bliżej czoła 
lodowca   

Ela stoi na dziobie, obserwuje lodowiec i mówi: „coś się tam 
łamie, slyszę, ale nie widzę”. Jesteśmy już dość blisko tego 
łamiącego się lodu, ale nie tak blisko, żeby mógł on spaść nam na 
pokład. Może nie byłoby to takie złe, bo mielibyśmy, czym 
wypełnić nasz „ice box”. 

Chcę dopłynąć jeszcze bliżej. Intensywnie obserwuję odczyt 
głębokośći na dwóch moich włączonych sondach. Uważam żeby 
nie zawdzić o spłycenie, które może się tutaj znajdować. 

W bliskiej odległości od lodowca zwykle jest pewne spłycenie, 
coś w rodzaju półki na dnie. Powstaje ona z kamieni, piasku i 
innych materiałow ziemnych pozostałych z powoli topniejącego i 
nieprzesuwającego się zbyt szybko czas czoła lodowca. Jeżeli 
później lodowiec topnieje szybciej to jego czoło przesuwa się też 
szybciej. W wyniku tego za taką półką znowu jest obszar głębszej 
wody, co daje możliwość dopłynięcia bliżej takiego lodowca. 
Porównywanie głębokości z mapami morskimi, nie ma żadnego 
sensu, bo mapy, nawet te najnowsze nie pokazują aktualnej 
sytuacji lodowej. Tak jak pisałem wcześniej:, „że lodowce, narazie 
są, ale niedługo ich nie będzie, bo lodowce Alaski topnieją w 
zastraszającym tempie”. 

Zbliżamy się do czoła lodowca tak blisko jak jest to możliwe, 
robimy dużo fotografie zbliżeń lodowca i niestety jest już czas na 
powrót. Po drodze obserwujemy drugi lodowiec Princeton, który 
znajduje sie w tym samym fiordzie. Nie robi on na nas takiego 
samego wrażenia jak wspaniały lodowiec Nassau, ponieważ nie 
dochodzi on już do poziomu wody. Obniżające się popołudniowe 
słońce nie daje już malowniczej gamy barw promieni odbijanych 
przez lód. Praktycznie, lodowiec ten widzimy już w cieniu 
wysokich gór. 

Nasyceni wspaniałymi widokami oglądanymi wsześniej powoli 
oddalamy się od tych lodowców. Lawirujemy pomiędzy 
większymi lub mniejszymi górkami lodowymi i zwarta krą. Co 
chwila Ela ostrzega mnie żebym uważał i nie wpłynął na lodowe 
przeszkody.  

Rozglądam się dookoła i wizualnie wybieram małe bryłki lodu, 
które mogą zmieścić się do naszego „ice box”. Następnie 
podpływam do nich i stwierdzam, że z dalszej odległości 
wydawały się one znacznie mniejsze. Są one często zbyt duże i nie 
ma szans żeby zmieściły się do mojej plastikowej skrzynki 
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wyrzucanej na lince za burtę w celu wyciągnięcia ich na pokład. 
Wybieram, więc drobną sieczkę lodową, która lepiej wypełnia 
skrzynkę i jest łatwiejsza do upchania pomiędzy produktami 
żywnościowymi w „ice box”.   

Wyciągam też jedną większą bryłkę, która ledwo wchodzi do 
koszyka. Po wciągnięciu jej na pokład, Ela bierze ją do rąk i z 
zainteresowaniem ogląda. Ja filmuję to na video a ona komentuje: 
„oto zabawka mająca tysiące lat; O! nawet coś tam jest w środku”. 
Ja dodaję, że to może metka sklepowa pozostawiona przez 
prehistorycznych sprzedawców. Ela sprawdza też swoim 
jezykiem, czy lód jest słony tak jak woda, z której go 
wyciągneliśmy. Słona woda już dawno odpłynęła wraz z szybko 
topniejącym lodem i pozostał tylko przeźroczysty kryształ lodu 
dający gamę różnych kolorów. Wygląda on jak diament po 
oszlifowaniu, który stał się brylantem 

Ta analiza i komentarze o tej bryłce lodu nie trwają zbyt długo, 
ponieważ Eli zmarzły ręce i szybko kładzie ją na pokładzie. Za 
chwilę bryłka ta dopełnia do końca zaopatrzaenie lodowe naszego 
„ice box”. 

Wypływamy z fiordu i za chwilę wpływamy pomiędzy stado 
tutejszej odmiany bobrów baraszkujących na i pod wodą. Nie boją 
się one i nie reagują na naszą obecność. Jednak płynąc wzdłuż 
jachtu utrzymują pewien dystans. Zachowują się one trochę 
inaczej niż delfiny lub orki, które zwykle ścigają się z płynącym 
jachtem i nurkują pod jego dnem, raz z jednej burty a za chwilę 
wynurzają się z drugiej. 

Bobry te przy naszym zbliżeniu się do nich na odległość 
kilkunastu metrów zaczynają jeden przez drugiego nurkować pod 
wodę żeby za chwilę wynurzyć się znacznie dalej od jachtu. Jeżeli 
znowu płyniemy w ich kierunku i zbliżamy się na zbyt małą 
odległość, manewr ten ponownie powtarzają i oddalają się od nas. 

Jest już czas na znalezienie kotwicowiska na zatrzymanie się na 
noc. Tym razem na tych wewnętrznych wodach nie ma z tym 
problemu. Jest kilka możliwości do wyboru. Wybieram najbliższe 
w zatoczce Jack Pot. 

Przed wpłynięciem do niej spotykamy stado orek, które jak 
przystało na nie bawią się one nurkując pod dnem „Varsovii”. 
Prawdopodobnie są to moje stare znajome, które kilka dni temu, 
jak wypływałem z Prince William Sound, mniej więcej w tym 
samym rejonie baraszkowały przy mojej burcie. 

O godzinie 21:18 w pięknie zachodzącym i chowającym się za 
wierzchołki gór słońcu, rzucam kotwice w zatoczce Jack Pot. Czas 
na dobrą kolację i podsumowanie dzisiejszych wrażeń. Niestety 
komary nie dają nam spokoju i musimy zamknąć zejściówkę i 
wszystkie okna na jachcie. 
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Elrington Isl    (K) 
Jack Pot Bay.  (K) 

54,2 Mm.                               Godz.: 11,8 (11,8) 

 
 

 
 
                                                                                                    cdn. 

Ziegler Cove  (K) 

40,8 Mm.                                   Godz.: 8,4 (8,4) 
11 VII 
 

Ziegler Cove  (K) 

62,2 Mm.                               Godz.: 13,7 (13,7) 
12 VII 
 

Shotgun Cove  (K) 

38,0 Mm.                                   Godz.: 7,7 (7,8) 
13 VII 
 

Whittier  (C) 

20,0 Mm.                                   Godz.: 4,3 (4,3) 
14 VII 
 

Hogg Bay   (K) 

59.54’N  149.18’W 

95,0 Mm.                               Godz.: 18,2 (18,2) 

15 VII 
 

Seward (C) 

13,4 Mm.                                    Godz.:2,7 (2,7) 
16 VII 

------ 17 VII - 01 VIII 
Zostawienie jachtu w porcie. Wynajęcie samochodu w Ancharage 
i zwiedzanie Denali National Park. Powrót samolotem do 
Vancouver. 
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59.48’N  148.58’W 

28,6 Mm.                                   Godz.: 8,0 (4,1) 
02 VIII 
Powrót na jacht i rozpoczęcie samotnej żeglugi powrotnej. 

59.41’N  145.16’W 

115 Mm. Godz.: 24,0 (23,5) 
03 VIII 
 

59.37’N  142.18’W 

93,2 Mm. Godz.: 24,0 (13,9) 
04 VIII 
 

59.13’N  139.48’W 

84,9 Mm. Godz.: 24,0 (5,4) 
05 VIII 

Graves Harbor (K) 

116 Mm. Godz.:23,6 (23,6) 
06 VIII 

Elfin Cove (C) 

Bartlett Cove   (C/K) 

45,1 Mm. 9,7 (9,7) 

07 VIII 

North Sandy Cove (K) 

79,6 Mm. Godz.: 16,0 (16,0) 
08 VIII 
Żegluga po Glacier Bay (Zatoka Lodowców) do końca Muir Inlet. 
Oglądanie lodowców: ........... Kiedy kapitan Vancouver znajdował 

się w tym rejonie w 1794 roku był tam kilku milowy odcinek wolny 
od lodu. Widział przed soba ogromny blok lodu o wysokości ponad 
1300 m, szeroki na około dwadzieścia pięć kilometrów sięgający 
do łańcucha górskiego oddalonego o około 150 kilometrów. Kiedy 
podróżnik z Kalifornii John Muir dotarł tu w 1879 roku stwierdził iż 
lodowiec cofnął się o około czterdzieści pięć kilometrow. 
Kilkanaście lat potem zauważono dalsze cofnięcie się lodowca. 

Bartlett Cove (C/K) 

22,8 Mm. Godz.: 4,5 (4,5) 
09 VIII 

Tenakee Springs 

52,9 Mm. Godz.:11,1 (11,1) 
10 VIII 

 
 
Baranof Warm Springs, Baranof Isl (C) 

52,9 Mm. Godz.: 11,1 (11,1) 
 

11 VIII 

0 Mm. Godz.: 0 12 VIII 
Kąpiel w gorących źródłach. 

55.46’N  134.21’W 

Mm. Godz.: 83,4 18,0 (11,2) 
13 VIII 

54.32’N  132.08’W 

114 Mm. Godz.: 24,0 (19,2) 
14 VIII 
 

Prince Rupert (C) 

75,4 Mm. Godz.: 15,5 (15,6) 
15 VIII 
Powrót do Kanady. Odprawa Graniczna. 

Coghlan Ancharage (B) 

73,7 Mm. Godz.:15,2 (15,2) 

 

16 VIII 
Awaria! Gruba lina cumownicza zamocowana do bojki 
zablokowała ster „Varsovii” 

Bishop Bay  (C) 

26,3 Mm. Godz.: 5,5 (5,5) 

 

17 VIII 
Kąpiel w gorących źródłach 

Butedale  (C) 

 
52.17’N  128.35’W 

81,1 Mm. Godz.: 16,7 (16,7) 

18 VIII 

Bull Harbour (C) 

92,9 Mm. Godz.: 18,5 (18,5) 
19 VIII 
Koniec żeglugi oceanicznej i wejście w cieśniny. 
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Boat Bay  (K) 

60,4 Mm. Godz.:12,4 (12,4) 
 

20 VIII 
Johnston Strait 

Kilsy Bay  (C) 

49.61’N  125.10’W 

71,6 Mm. Godz.: 15,9 (15,9) 

21 VIII 
W nocy przy zaczynającym sie silnym przeciwnym prądzie, 
przejście przez Discovery Passage i wyjście na Strait of Georgia 

Vancouver 

94,0 Mm. Godz.: 20,1 (17,0) 
22 VIII 
20:05 cumowanie na swoim stałym miejscu w Burrard Bridge 
Marina. 

 

 


