
2014.04 Rejs katamaranem po Polinezji Francuskiej 
  

Po długim locie z Vancouver przez Los Angeles, wylądowaliśmy w Papeete na Wyspie Tahiti, 
stolicy Francuskiej Polinezji. 
 

 
Nowa załoga Vancouverskich żeglarzy: Jola, Rysiek moja żona Ela i ja, zaokrętowała się na 
katamaranie „Double Helix”, należącym do Janka i Ewy Pietrzaków, również stale mieszkających 
w rejonie Vancouver. Od kilku lat ich domem jest ten jacht, na którym żeglują i zwiedzają różne 
rejony świata. 

 
To był mój trzeci rejs na tym jachcie. 

Vancouver żegnał nas lutowym słoneczkiem, czuć było zbliżającą się wiosnę. Lecieliśmy na 
słoneczne gorące Wyspy Południowego Pacyfiku. Prognozy pogody nie były optymistyczne, co 
zaraz po lądowaniu potwierdziło się. 



 
Na szczęści deszcz przestał padać na chwilę i transport nas i naszego bagażu na stojący na bojce 
katamaran, odbył się na sucho. 
  
Następnego dnia w piątek, przycumowaliśmy jacht, żeby nie nazywać to rozpoczęciem rejsu, bo 
w piątki według przesadów żeglarskich nie rozpoczyna się rejsów. Przepłynęliśmy 5 mil i 
zacumowaliśmy w samym centrum Papeete. Pogoda nawet dopisywała. 
 

 
Wieczorem poszliśmy na wspólną kolacje do restauracyjce pod gołym niebem. Pomiędzy 
kolejnymi deszczami, udało nam się zjeść smaczną cielęcinę z rożna, na którym piekł się cały 
cielak. 



Rano po śniadaniu w sobotę rozpoczęliśmy oficjalnie rejs. Po minięciu rafy koralowej 
otaczającej Wyspę Tahiti, wypiliśmy tradycyjny żeglarski toast z Neptunem, odlewając do wody 
szlachetny trunek dla władcy mórz i oceanów. Nie żałowałem mu i polałem więcej, żeby nie 
dopatrzył się naszego piątkowego „przycumowania”. Ewa i Janek są od kilku lat w rejsie, więc 
Neptun powinien być łaskawy. 
 

 
Na początek rejsu zaplanowaliśmy krótki odcinek tylko około 25 Mm, na Wyspę Moorea. 

 

 
Była wspaniała żegluga z wiatrem i w słonecznej pogodzie, takiej jak na wakacyjnych folderach 
reklamowych. 



Kotwicę rzuciliśmy blisko publicznej plaży. Słońce przygrzewało i nawet olejki do opalania nie 
pomagały. Niektórym później schodziła trochę skóra, ale bez problemów. Trzeba było uważać i 
unikać nadmiaru słońca. 
W niedzielę rano popłynęliśmy na dinghy do kościoła w miasteczku. Nikt z nas nie zna języka 
francuskiego a tym bardziej polinezyjskiego, ale kolorowe kwiaty i cała oprawa Mszy Świętej w 
Polinezyjskim stylu, wyglądała bardzo ciekawie, 
Całe popołudnie spędziliśmy na plaży wygrzewając się na słońcu. 

 
Odwiedziliśmy pobliski Hotel Hilton z typowymi dla Polinezji domkami z pokojami hotelowymi 
na wodzie. 
 

 



Pamiątkowe zdjęcie na tle widokowego szczytu Mouaroa. Góra ta jest charakterystyczna dla 
Francuskiej Polinezji, jej wizerunek jest na lokalnych pieniądzach, frankach polinezyjskich. 
Następnego dnia po południu ruszyliśmy dalej, tym razem dłuższy odcinek ponad sto Mil 
morskich. 
 

 
 
Warunki żeglarskie były wspaniałe. Silny wiatr do 20 węzłów z baksztagu, bez deszczu i przy 
dobrej widoczności. W księżycową noc południowego Pacyfiku, krótkie wachty za sterem a 
właściwi samo sterem mijały bardzo szybko. Prawie nie trzeba było zmieniać założonego kursu,. 
Większość Wysp Polinezyjskich jest otoczona rafą koralową, która jest naturalnym falochronem 
portów i kotwicowisk. Rafa chroni od fali oceanicznej, ale praktycznie, nawet w większości 
portów stoi się na otwartym oceanie tylko z niewielkim osłonięciem od wiatru. W niektórych 
miejscach, otaczająca wyspy rafa ma przerwy i to są jedyne wejścia, którymi można wpłynąć na 
osłonięte wody. Określenie strony nawietrznej i zawietrznej wyspy, tak jak jest na Wyspach 
Karaibskich, tutaj jest trudne do określenia, bo silne wiatry wieją dookoła wysokich szczytów 
gór i są bardzo zmienne. 
 

Przepłynęliśmy rafę koralową, która jednocześnie otacza dwie wyspy Raiatea i Tahaa. 



 
Mijaliśmy malownicze wysepki z plażami pod palmami. 

 

 
 

Zacumowaliśmy do pomostu w centrum miasteczka Uturoa na Wyspie Raiatea, obok przystani 
statków pasażerskich. Pamiętam to miejsce z mojego i Eli, rejsu na statku wycieczkowym 
Princess Cruises. Wtedy był tłok w miasteczku a teraz pusto, uliczki prawie wymarłe. Widać było 
wielką różnicę w zwiedzaniu z pokładu dużego statku i małego jachtu. 



 
Wieczorem smaczna kolacja. Szaszłyki pieczone na BBQ. Ewa jest wspaniałą kucharką, gotowała 
bardzo smacznie i przez cały rejs nie dopuszczała nas do prac kambuzowych. 
  
Na drugi dzień po śniadaniu ruszyliśmy dalej. 
 

 
 

Po drodze mijaliśmy kilka Motu to jest małe wysepki, które powstają na rosnącej rafie 
koralowej. Niektóre mało wystawały jeszcze ponad powierzchnie wody, ale już były 
zagospodarowane. 



 
Kto pierwszy wybudował, np. mała chatkę, stawał się właścicielem wyspy, która tak na prawdę 
powstanie dopiero za kilkadziesiąt lat. 
  
Tym razem wypłynęliśmy przejściem przez rafy z zachodniej strony wyspy i obraliśmy kurs na 
wyspę Bora Bora, tylko dwadzieścia kilka Mil morskich. Znowu była wspaniała widokowa 
żegluga. 
 

 
Zbliżając się do wyspy Bora Bora oglądaliśmy wypiętrzony szczyt góry Otemanu. Najwyższy i 
bardzo charakterystyczny dla tej tropikalnej wyspy. 
Musieliśmy opłynąć wyspę, bo jedyne wejście przez rafę koralową jest od strony zachodniej.  



Zacumowaliśmy do bojki w Marinie w pobliżu Vaitape, największego miasteczka wyspy Bora 
Bora. 
Było już późno i nie popłynęliśmy na ląd w tym dniu. 
  
Na drugi dzień popłynęliśmy na dinghy do pomostu w marinie i spacerkiem poszliśmy do 
miasteczka. Na kotwicy stał statek pasażerski i w miasteczku było trochę ruchu. 
 

 
Na turystów czekali przewoźnicy i oferowali wycieczki. 

 

 
Zdecydowaliśmy na wycieczkę samochodem terenowym typu Jeep, dookoła wyspy. 



 
Po drodze odwiedziliśmy sklepik, w którym produkowano na miejscu polinezyjskie chusty. 
Oglądaliśmy ciekawy sposób artystycznego malowania i suszenia na słońcu. Sprzedawca 
pokazywał różne sposoby wiązania. Na koniec Ela i Jola ubrane w te chusty pozowały do zdjęcia. 
  

 
Jadąc dookoła wyspy podziwialiśmy piękne widoki. Szczyt góry Otemanu oglądany z różnych 
stron wyglądał bardzo efektownie. 



 
Palmy i różnorodna roślinność tropikalna to niezapomniane wrażenia. 

 
Następnego dnia zaczęło padać i nie ruszaliśmy się z jachtu. Taka przerwa od słońca i turystyki 
nie była taka zła. Można było pograć w gry, oglądać filmy i czytać książki dla relaksu. 
  
W piątek 22 lutego znowu deszcz. Po śniadaniu w przerwie deszczu popłynęliśmy na dinghy do 
pomostu mariny. Janek poszedł do sklepu kupić bagietki, które są tutaj wyjątkowo smaczne. 
Żadne vancouverskie nie dorównują tym polinezyjskim. Jedliśmy ich wyjątkowo dużo i każda ich 
ilość znikała w szybkim tempie. 
Ja w tym czasie usiadłem na tarasie restauracji i zająłem się komputerem. W niedługim czasie 
lunął deszcz, który pomimo tzw. „dachu” nad stołami, zalewał wszystko. Był koniec zajęć 
komputerowych i trzeba było wracać na jacht na naszej dinghy. Trzeba było chronić bagietki 
żeby nie rozmiękły, nie zapominając o komputerze, który nie lubił takich polinezyjskich atrakcji. 
Okazało się, że to dopiero był początek tych „atrakcji na słonecznej wyspie”. Po lunchu zawiało 
w porywach ponad 30 węzłów. Tylko rafa koralowa chroniła nas od otwartego oceanu i fala była 
stosunkowo mała. Nasz katamaran skakał i szarpał bójkę, do której byliśmy przycumowaniu. 
Sąsiedni mały jachcik tak podskakiwał, że chwilami jego dziob był całkowicie pod wodą. 
Tropikalny deszcz lunął tak, że widoczność zmalała do kilkudziesięciu metrów. W krótkim czasie 
wszystkie nasze pojemniki przygotowane na jachcie do zbierania deszczówki były przepełnione. 
Wyszedłem na pokład z szamponem i delektowałem się naturalnym prysznicem. Nie jeden 
klasyczny prysznic nie dorównałby ilością wody, jaka spływała po moim ciele. Pomimo ulewy i 
sztormowego wiatru temperatura powietrza była prawie 30 stopni Celsjusza a prysznic z nieba 
niewiele chłodniejszy. 
  
W sobotę prognoza pogody była trochę lepsza, tylko duże zachmurzenie bez deszczu, ale wiatr 
słabszy. Odcumowaliśmy od bojki i ruszyliśmy na wycieczkę, żeby obejrzeć wyspę od strony 
wody. Płynęliśmy na silniku i foku, po płyciznach pomiędzy wyspą i wysepkami, które powstały 
na rafie otaczającej całą wyspę Bora Bora. Prognoza pogody okazała się zbyt optymistyczna, bo 
zawiało znowu ponad 25 węzłów. Ciężko było płynąc na silniku pod tak silny wiatr. 



 
 

Stanęliśmy na kotwicy na głębokości niewiele ponad 1 metr, to jest zaleta katamaranów z 
bardzo małym zanurzeniem. 
 

 
 

Polinezyjczycy po tych płytkich wodach pływają na płaskodennych łodziach z typowym dla 
Polinezji bocznym pływakiem do stabilizacji. Po lunchu wiatr trochę osłabł i popłynęliśmy dalej. 
 
 
 



 

 
 

Na noc zakotwiczyliśmy na małej głębokości, niedaleko hotelu „Four Sesons”. 
 

 
 

W niedzielę nareszcie piękna plażowa pogoda. 
 
 
 
 



 

 
 

Podpłynęliśmy na dinghy do pustej plaży. 
 

 
 

Błękitna woda i palmy. Spacerując po gorącym piasku miałem wrażenie, że jesteśmy na 
bezludnej wyspie Robinsona Kruzo. 



 
Palmy wyrastają z orzecha kokosowego. Zielone liście pną się w górę i jednocześnie korzeń w 
piasek, żeby wiatr nie zdmuchnął. Skorupa orzecha pozostaje jeszcze przez dłuższy czas. 
Przyjemnie było na plaży, ale mieliśmy dwa dni opóźnienia spowodowane deszczem. Trzeba było 
zastanowić się, czy zostać dłużej na malowniczej Bora Bora, czy płynąc na następne wyspy. 
Wszystkiego na raz nie można zobaczyć. Właśnie minęło 10 dni, czyli połowa naszego rejsu i 
czas był ruszać w drogę powrotną. 
Żegluga z wiatrem po gładkich wodach osłoniętych rafą koralową była bardzo interesująca. 
Po minięciu rafy dmuchnęło ponad 25 węzłów. Wspaniała żegluga, chwilami z prędkością do 9 
węzłów długo nietrwała. Po minięciu południowego cypla wyspy trzeba było zmienić kurs prosto 
pod wiatr. Zaczęło się ostre płynięcie. Już po zachodzie minęliśmy rafę Wyspy Raiatea i po 
ciemku zakotwiczyliśmy na noc. 
Następnego dnia po południu znowu zacumowaliśmy w tym samym miejscu, co kilka dni 
wcześniej, przy pomoście w Uturoa. 
 

 
Całą załogą pojechaliśmy taksówką na wycieczkę, 100 km dookoła wyspy. 



 

 
Zatrzymywaliśmy się na punktach widokowych. 

 

 
 

Oglądaliśmy panoramę rafy koralowej otaczającej wyspę i płytkie wody, bardzo wyraźnie 
odcinające się od głębszych. 
Ogólnie droga prowadziła nad samą wodą. Miejscami nawet po usypanych groblach na wodzie. 



 
Zwiedziliśmy antyczne Marae, miejsce zgrupowań publicznych i polinezyjskiego kultu 
religijnego. 
„Double Helix” miał nie sprawny jeden silnik, do którego zamówione części były w drodze i 
miały dotrzeć po zakończeniu naszego rejsu. Dlatego cały czas pływaliśmy tylko na jednym 
silniku. Normalnie to żaden problem, bo nawet przy sprawnych dwóch silnikach zwykle pływa 
się na jednym. Przed nami było ponad sto Mil morskich a za dwa dni według prognozy miały 
zacząć się słabsze wiatry i dni bezwietrzne. 
Janek zadecydował, płynąć na pobliską wyspę Huahine, odległą tylko ponad 20 Mil morskich, ale 
pod wiatr o sile do 20 węzłów. 

 
Po minięciu rafy ostry hals do wiatru. Fala zalewała pokład. Prędkości chwilami była ponad 8 
węzłów. 



Niezła żegluga, ale po zwrocie prawie nie zyskiwaliśmy wysokości i prędkość bardzo spadła 
Nad nami przeszła chmura z ulewnym deszczem i wiatrem do 30 węzłów. W tych warunkach z 
hukiem urwał się róg szotowy foka. Bez foka nie było szans na halsowanie a naprawa była nie 
możliwa w tej sytuacji. Ruszyliśmy na silniku pod sztormowy wiatr. Prędkość jachtu spadła a 
silnik pracował do granic swoich możliwości. 
Na szczęście później wiatr trochę osłabł i na silniku dopłynęliśmy do Wyspy Huahine. 
 

 
Po tym trudnym odcinku żeglugi, na gładkiej wodzie osłoniętej rafą, nasze panie czekały na 
zakotwiczenie i odpoczynek. 

 
Zakotwiczyliśmy blisko pięknej piaszczystej plaży obok miasteczka Fare. 



Natychmiast po tym manewrze wskoczyłem do wody z maseczką do nurkowania i aparatem do 
zdjęć podwodnych. 
Na drugi dzień spacer po miasteczku i po południu znowu nurkowanie z maseczką. 
 

 
 

Rafa przy brzegu była bardzo efektowna, przejrzysta woda i dużo rożnych rybek, ale silny prąd, 
pod który ciężko było płynąć. Znalazłem dobry sposób. Po piaszczystej plaży szedłem pod prąd, 
następnie wskakiwałem pod wodę i spływałem z prądem filmując pod wodą. Zabawę tą 
powtarzałem kilka razy. Podobnie jak narciarz, który wspina się w górę na stok i potem zjeżdża 
w dół. 
Wieczorem kotwica w górę i ruszyliśmy prawie 90 Mm do Wyspy Moorea. Po minięciu Wyspy 
Huahine od północy i wyjściu na nawietrzną stronę złapaliśmy trochę podmuchów słabego 
wiatru, ale prawie całą drogę płynęliśmy po gładkim oceanie na tym jednym sprawnym silniku. 
Na kotwicowisko na wyspie Moorea wpłynęliśmy po południu. Do końca naszego rejsu mieliśmy 
jeszcze tydzień i trzeba było zastanowić się jak ciekawie wypełnić ten czas na różne atrakcje 
turystyczne. 
Jedną z największych atrakcji na tej wyspie jest kąpiel z rekinami i płaszczkami. W jednym 
miejscu na płytkiej wodzie z piaszczystym dnem zbierają się ich stada. 
  
W dni, kiedy przypływają statki wycieczkowe, lokalni przewoźnicy podwożą turystów różnymi 
łódkami.  Karmią te płaszczyki, które w podziękowaniu za pożywienie bawią się z ludźmi. Do 
miejsca tego podpłynęliśmy na dinghy, 



 
 
W tym dniu przypłynął statek „Princess Cruisess”, ten sam, na którym 6 lat temu byłem tutaj z 
moją żoną Elą. 
 

 
 

Było dużo łódek z turystami i przy tej okazji dużo karmienia. 
 

Wskoczyłem do wody z rurką i maseczką do nurkowania. Robiłem dużo zdjęć i filmów 
podwodnym aparatem. 

 



 

 
Fajna zabawa i wrażenie jak płaszczki ocierały się o moje ciało, tak jak kotki lub pieski lubiące 
przytulanie się. Dawały się głaskać, szczególnie między oczami, ale ich ogonów lepiej było nie 
dotykać, bo maja tam niebezpieczny jad. 
Rekiny lubią dożywiać się przy tej okazji, ale nie są zbyt chętne do zabawy. 
 

 
Majestatycznie krążyły dookoła i tylko obserwowały gości w wodzie, były bezpieczne i nie miały 
zamiaru atakować kogokolwiek. Mądre stworzenia, wiedziały, że gdyby kogoś próbowały ugryźć 
to zepsułyby turystyczny business i musiałyby później same szukać sobie pożywienia gdzieś 
indziej. 



Na Wyspie Moorea staliśmy 3 dni. Zmieniliśmy miejsce kotwiczenia. Nurkowaliśmy na rafach, 
wystarczyło tylko zanurzyć głowę w masce i podziwiać różne rybki i podwodny świat. 
 

 
 

W Hotelu Intercontinental jest sanktuarium, można nazwać szpital dla żółwi. W ciągu ostatnich 
czterech lat opiekowano się i leczono tutaj 130 żółwi. 45 wyleczono i wypuszczono na wolność. 
  
W poniedziałek 3 marca przepłynęliśmy 20 Mm ma wyspę Tahiti i stanęliśmy przy tej samej 
bojce, skąd zaczynaliśmy nasz rejs. Dwa dni postoju i powrót do domu. 
 

 



 

 
 
W ciągu 20 dni rejsu przepłynęliśmy 340 Mm. Odwiedziliśmy 5 wysp w tym trzy dwukrotnie. 
Pogoda była zmienna. Dużo deszczu, ale tak na prawdę to tylko dwa dni, w które nie mogliśmy 
realizować planów. Praktycznie codziennie padało, ale były to deszcze krótkotrwałe, czasami 
bardzo intensywne, ale słońca i opalania nie brakowało. Musieliśmy chować się w cień. 
 
Ogólnie rejs był udany i zadowolony jestem. Że miałem okazje żeglować po tym egzotycznym 
akwenie. 
 
 
Jerzy Kuśmider 
Vancouver, Kanada 
 
 
 
Zobacz filmy z moich rejsów po Polinezji Francuskiej: 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL783C3FDC23D490AA  
  
 

 


