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widziana z pokładu jachtu 
 
  
W Vancouver jachty stoją na wodzie przez cały rok i sezon żeglarski praktyczni też trwa na 
okrągło. 
Nikogo tutaj nie zdziwiłyby narty śniegowe na pokładzie jachtu, bo można przez kilka godzin 
żeglować na jachcie a potem w pobliskich górach zjeżdżać na nartach. 
Normalnie w mieście śnieg pada rzadko i szybko topi się, ale w poprzednią zimę były rekordowe 
opady śniegu, który leżał przez kilka tygodni i paraliżował komunikacje w mieście a w tym roku 
Olimpijskim natura wyrównała i uśredniła statystyki klimatyczne. Śniegu brakowało, o czym 
cały świat wie ze sprawozdań olimpijskich. 
 

 
 

Zimową Olimpiadę w Vancouver można było oglądać na Internecie, w mediach i w różnych 
innych miejscach, ale bardzo rzadko pokazywano ją od strony wody. Nic dziwnego, bo sporty 
zimowe są odwrotnością pływania. 
Jednego dnia z gośćmi na pokładzie wypłynąłem swoją „Varsovią" żeby zobaczyć to, co można 
było od strony wody. Mój dobry kolega Heniek Michna fotografik zabrał swój sprzęt 
fotograficzny i nie miał czasu nudzić się, bo cały czas strzelał aparatem na wszystko, co działo 
się dookoła nas a działo się dużo. 



 
 Wpływając do portu Vancouver minęliśmy rosyjski żaglowiec „Kruzensztern", który obecnie jest 
jednym z największych żaglowców na świecie. Przypłynął on tutaj, jako wizytówka państwa, 
które będzie gospodarzem następnej Zimowej Olimpiady 2014 w Soczi. Żaglowiec ten cumował 
w porcie przez dwa tygodnie i właśnie zdążyliśmy żeby pożegnać go robiąc zdjęcia na tle West 
Vancouver. 

 
Kółka olimpijskie ustawione były na barce na środku portu tak żeby były widoczne na brzegu ze 
wszystkich stron. Można było do nich podpływać bardzo blisko. 



 
Minęliśmy kółka i kurs w stronę znicza gdzie z daleka widać było całą armadę najróżniejszych 
łódek i okrętów ochrony. 

 
Kółka olimpijskie pilnowała tylko jedna motorówka policyjna. Widać było, że władze uznały je 
za mało strategiczny olimpijski obiekt. 



 
W górze latał i prawie zawadzał o maszt "Varsovii" nisko lecący helikopter policyjny. 

 

 
Motorówki policyjne podpływały bardzo blisko. Na każdej z nich było pełno ludzi w załodze. Na 
pokładzie nurek ubrany w kombinezon do schodzenia pod wodę, gotowy do macania dna jachtu 
i szukania bomby pod wodą. W kokpicie leżało kilka butli z tlenem gotowych do użycia. 



Z kabiny przez szybę robili nam zdjęcia, na pewno do kartoteki policyjnej, dlatego ładnie 
uśmiechaliśmy się do kamery. Nic złego nie zrobiliśmy, ale prawdopodobnie na wszelki wypadek 
będziemy umieszczeni w kartotece w dziale „podejrzani o terroryzm". 

 
Większa jednostka policyjna stała zacumowana do boi i czekała na akcje. Ochraniała ona 
bardziej strategiczne punkty: Canada Place i centrum medialno-konferencyjne olimpiady oraz 
Znicz Olimpijski palący się pomiędzy tymi budynkami, które były ściśle strzeżone ze wszystkich 
stron. 

 
Bliżej brzegu pływały następne motorówki z brygadami antyterrorystycznymi gotowymi do 
akcji. Nigdy nie widziałem na wodzie w Vancouver takiej ilości jednostek pływających ochrony. 
Widać, że były sprowadzone chyba z całej Kanady. Zresztą w innych prowincjach na wschodzie 
zima jest ostra, rzeki i jeziora zamarznięte, więc i tak stały by bezrobotne. 
Generalnie policja nie przeszkadzała nam w pływaniu, ale bardzo denerwowała się jak 
podpływaliśmy bliżej bojek wyznaczających linie, której nie wolno było przekraczać. Od razu 
kiwali rękoma żeby oddalić się. 



 
Przy samym brzegu ustawione były zapory z pływaków. Na wypadek gdyby jakiś terrorysta 
rozpędził się motorówka chciał zaatakować Znicz Olimpijski. 
 

 
Od strony wody znicz prezentował się znacznie lepiej niż na lądzie gdzie ustawiony był w dużej 
odległości parkan z siatki o wysokości 3 metrów. Fotografować tam można było tylko przez 



dziury w siatce. Dopiero po kilku dniach trwania Olimpiady zrobiono w siatce długie wycięcie na 
obiektywy i pozwolono wchodzić publiczności na odległy taras. 
Od strony wody było znacznie lepiej, nie było parkanu zasłaniającego ten symbol Olimpiady. 
Jedynie niska zapora na wodzie, która nie przeszkadzała w oglądaniu. 
Heniek mógł fotografować bez ograniczeń siatkowych a odległość od brzegu nie była 
problemem dla jego teleobiektywu. 

 
Bardziej niż znicz i budynki obok niego były strzeżone 3 statki pasażerskie zacumowane w 
niedalekim terminalu. Na statkach tych na okres olimpiady zakwaterowani byli głównie 
pracownicy ochrony. 
W odległości około 100 metrów od statków zakotwiczone były duże pływające pontony, rury o 
średnicy kilku metrów. Zabezpieczały one przed dopłynięciem rozpędzonego na szybkiej 
motorówce ewentualnego terrorysty takiego jak, np., który kiedyś zaatakował amerykański 
lotniskowiec stojący w porcie w Jemenie. 

 
Obok pływała motorówka policyjna z wyjątkowo bojowo wyglądającym funkcjonariusz, który 
miał czapkę kominiarkę na głowie i karabinek maszynowy przy pasie. 



Nie tylko wyglądał groźnie, ale też bardzo denerwował się jak chcieliśmy podpłynąć bliżej tych 
olbrzymich zapór pływających. Pewnie myślał, że na mojej malutkiej „Varsovii" rozpędzę się i 
zaatakuje olbrzymie statki. Nic dziwnego władza nie jest od myślenia i pewnie nie wiedział, że 
taki jacht jak mój z tak małą prędkościom, jaką mogę osiągnąć w najgorszym razie tylko odbiłby 
się jak piłka. 
Woleliśmy bliżej nie podpływać, bo pewnie z drugiej strony przy pasku miał on też Taser. 
 

 
Cały czas obok nas krążył mały okręt i widziałem jak jego załoga obserwowała nas przez 
lornetki. Wreszcie na kanale wywoławczym 16 usłyszałem wołanie: „Jacht „Varsovia" tu woła 
„56" odbiór" 
Odpowiedziałem, wołający mnie kobiecy głos polecił mi zmianę na kanał roboczy. Dalej 
informacja, że to RCMP (Królewska Policja Kanadyjska). W celu ochrony i bezpieczeństwa chcą 
zadać mi kilka pytań i czy będę kooperować odpowiadając na ich pytania. Spojrzałem na działko 
na ich dziobie, dookoła pełno motorówek policyjnych, ten z karabinkiem maszynowym i 
helikopter. Na takie mocne argumenty, co miałem odpowiedzieć? 
Zaczęły się pytania: skąd i dokąd płynę, po co płynę, ile osób na pokładzie i jakie mam „Cargo" 
(ładunek). 
Odpowiedziałem na te wszystkie normalne pytania, ale na pytanie o „Cargo" nie wiedziałem, 
jaką odpowiedź oni oczekują. Jaki ładunek może być na małym jachcie żaglowym? Pytanie bez 
sensu. Chciałem zażartować i odpowiedzieć, że mam sex bombę na pokładzie, ale w tym 
otoczeniu w najlepszym razie mielibyśmy na jachcie wizytę brygady antyterrorystycznej. A 
nurek pod wodą pewnie obmacywałby dno mojej łódki. Przynajmniej to nie byłoby takie złe, bo 
oczyściłby trochę porośnięte dno mojej „Varsovii". 



Na to pytanie odpowiedziałem pytaniem, co znaczy „cargo" dla małego jachtu żaglowego? Nie 
otrzymałem żadnej odpowiedzi ani wyjaśnienia, podziękowali mi za kooperacje w rozmowie i na 
tym skończyło się, bo mieli już w pobliżu następnego „klienta" do rozmowy. 
Po tej konwersacji czas już naglił, bo chcieliśmy zdążyć podpłynąć jeszcze do Wioski 
Olimpijskiej w False Creek. Oczywiście tylko jak najbliżej było to możliwe, bo tam następne 
zapory i ograniczenia. 
 

 
 
Wypłynęliśmy z głównego portu Vancouver. Kiedy opływaliśmy dookoła półwysep Stanlay Park 
nad nami krążył i kilkakrotnie zataczał kółka zabytkowy samolot, łódź latająca „Catalina". 
Podczas II Wojny Światowej wybudowano bardzo dużo takich samolotów, ale do chwili obecnej 
zachował się chyba tylko jeden jeszcze latający i pracujący na siebie. Zabiera on na swój pokład 
kilkanaście ton wody i gasi pożary lasów. 
Zastanawialiśmy się, jakie było jego zadanie podczas Zimowej Olimpiady, czy też był 
zaangażowany w olbrzymią i kosztowna akcję zapewnienia bezpieczeństwa? Jako łatający 
tankowiec chyba nie miał zastosowania do przywożenia śniegu brakującego na stokach 
narciarskich. 



Fot. J.Kuśmider 

Wioska Olimpijska wybudowana została na samym końcu zatoki False Creek (fałszywy 
strumień) w centrum miasta. Cały ten rejon na wschód od Mostu Cambie został zamknięty dla 
jednostek pływających. Jedynie niektóre specjalnie upoważnione mogły przekraczać tą 
zamkniętą linie. 
W poprzek kanału pod mostem zakotwiczono takie same jak przy statkach zapory z pływających 
pontonów. Motorówki policyjne bardzo pilnowały tego miejsca. Jeżeli ktoś upoważniony miał 
wpływać to odcumowywano od bojki ponton i robiono w ten sposób możliwość przepłynięcia. 
W momencie takiej operacji podpłynęliśmy bardzo blisko i kto wie może w zamieszaniu udałoby 
się nam nieupoważnionym wpłynąć do środka. Stróże porządku nie interesowali się „Varsovia". 
Dopiero jak zamknęli to przejście, wtedy mieli czas zwracać nam uwagę i kazali odpłynąć, kiedy 
byliśmy już dość daleko. 

 
 
 
 
 
 
 
Na Wioskę Olimpijską 
mogliśmy tylko popatrzeć 
ponad wysokimi pontonami 
zamykającymi drogę, na 
których zamocowano napisy 
ostrzegawcze.  
 
 
 
 
 
Fot. J. Kuśmider 



 

 
 
Rejs po Olimpijskich obiektach widzianych od strony wody zakończyliśmy. Heniek fotograf 
uśmiechał się z zadowolenia, że udało mu się zrobić dużo ciekawych zdjęć. 
  
Pozostaje tylko pytanie, czy takie środki bezpieczeństwa były potrzebne i wydanie setek 
milionów dolarów na tzw. „Security"? 
Człowiek z ulicy, leczony psychicznie jak podawały media, skopiował sobie z internatu wzór 
przepustki, zawiesił sobie na szyi i podczas ceremonii otwarcia Olimpiady przeszedł przez kilka 
punktów kontrolnych i zbliżył się do vice prezydenta USA na trybunie honorowej. 
Podatnicy nie będą „nudzić się" i przez długie lata będą pracować na spłacenie tych kosztów. 
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