
2008.06 Polonijny rejs pięciu jachtów do Princess Louisa Inlet 

 

W dniach od 13 do 15 czerwca 2008 odbył się wspólny rejs pięciu polonijnych jachtów z 
Vancouver do Princess Louisa Inlet , jednego z najpiękniejszych miejsc na wybrzeżu Kolumbii 
Brytyjskiej. Organizatorem i co-ordynatorem był Jerzy Kuśmider. 
Żeglarze z Vancouver wielokrotnie spotykali się w różnych  miejscach, ale jeszcze nigdy nie 
przypłynęło aż 5 polonijnych jachtów na wspólne spotkanie do miejsca odległego o 100 Mil 
morskich od Vancouver. 

 
Jachty wypłynęły ze swoich marin w 
różnym czasie, w zależności od 
możliwości czasowych i odległości. 
Najdłuższą trasę do pokonania 
miała "SkanaSting"  i  "Nekton". Jachty 
te oprócz dalekiej trasy musiały 
wpasować się w odpowiedni kierunek 
prądu przy wyjściu z mariny i 
wypłynęły one w czwartek rano 12 
czerwca. "5 Shillings" wypłynął kilka 
dni wcześniej, bo zaczynał dłuższy 
wakacyjny rejs. 
"Varsovia" i  "Pisces" wypłynęły w 
środę wieczorem i spotkały się na 
Wyspie Keats gdzie przy pomoście 
Parku Prowincjonalnego Plumper Cove 
wspólnie spędziły noc. 



W czwartek rano wszystkie pięć jachtów było już na wodzie. Zaczęły się rozmowy przez 
radiostacje UKF i pytania: Gdzie, kto jest? Jak szybko płynie? Na żaglach czy na silniku? itp. 
Większą część trasy wszystkie jachty przepłynęły na żaglach. Szkoda było tracić sprzyjającego 
wiatru, ale trzeba było gdzieś zatrzymać się na noc żeby bardzo wcześnie rano wypłynąć z 
kotwicowiska i dotrzeć do Mailbu Rapids w odpowiednio wyliczonym momencie. 
W tej wąskiej cieśninie prądy pływowe przekraczają prędkość 10 węzłów (prawie 20 km/godz). 
Przy tak silnym prądzie jest niemożliwe przepłynięcie, nie mówiąc już o niebezpieczeństwie 
płynięcia pomiędzy skałami. 
Tym razem, pomimo piątku i w dodatku 13 czerwca, zapowiadał się dobry dzień na przepłynięcie 
Malibu Rapids. Prąd miał być niezbyt silny i ok. godz. 11 rano zmieniać kierunek na korzystny, to 
znaczy wnoszący do malowniczego fiordu Princess Louisa. 
 

  
 

Wszyscy chcieli wykorzystać sprzyjający wiatr i spędzić noc jak najbliżej tego krytycznego 
punktu rejsu. Cztery jachty spotkały się w zatoce o nazwie Vancouver Bay, ale bardzo odległej 
od naszego miasta. „Nekton”, największy i w związku z tym najszybszy jacht z całej piątki, 
zdecydował na nocny postój znacznie bliżej i zatrzymał się w zatoce Green Bay. Wypływając 
następnego dnia trochę wcześniej niż inni, bez problemu mógł dogonić pozostałe jachty. 
 

 



 

 
Przy pomoście w Vancouver Bay ryby brały bardzo dobrze a przy wspólnym ognisku miło było 
prowadzić żeglarskie opowieści. Szkoda tylko, że trzeba było przenieść się na jachty, ponieważ 
zaczął padać deszcz, ale na szczęście był to jedyny raz podczas całego kilkudniowego rejsu. 
 

 
„Owoce Pacyfiku”: świeżo złowiona ryba pieczona na ognisku i piwo „Pacific” w tych warunkach 
smakuje wyśmienicie.  
 



 

 
Neptun okazał się bardzo łaskawy i w osłoniętej wysokimi górami cieśninie Jervis Inlet, 
zafundował wspaniałą żeglarską pogodę. 
 

  
Tego jeszcze nie było w historii żeglarstwa polonijnego nad Pacyfikiem! Prawie 100 Mil 
morskich od Vancouver pięć jachtów pod polską biało-czerwoną banderą (s/y "Nekton" na rufie 
a pozostałe pod salingami), płynęło obok siebie pod pełnymi żaglami „na motyla”, pchane 
wiatrem z rufy. 



 
Kamery i aparaty fotograficzne „grzały” się od ciekawych ujęć. Każdy starał się uwiecznić tak 
niepowtarzalne chwile. Była to wspaniała okazja do wzajemnego zrobienia zdjęć jachtów pod 
pełnymi żaglami.  

  
Ciężki jacht „Varsovia” z małą powierzchnia ożaglowania, dostosowany do żeglugi przy silnym 
wietrze, tym razem ładnie prezentował się pod pełnymi żaglami, dorównując tempa pozostałym 
jachtom.  



 

 
Z pokładu “Varsovii”, która już przepłynęła Malibu Rapids widać było “Nektona” zbliżającego się 

do zawirowań na wodzie. 
Cieśninę Malibu Rapids trzeba było przepłynąć na silniku, ponieważ zasłonięcie od wiatru i silne 
wiry na wodzie, również przy zmianie kierunku prądu, kręciły jachtami na różne strony. 
 

 
Wszystkie jachty jeden za drugim przepłynęły to miejsce bez problemu i wpłynęły do 
malowniczego fiordu Princess Louisa. 



 
Z wysokich ośnieżonych na szczytach gór sięgających wysokości prawie 2000 metrów nad 
poziom morza, spływa do fiordu kilkadziesiąt wodospadów. Woda tutaj jest zwykle gładka, bo 
góry zasłaniają wiatr. Czasami tylko podmuchy spadające ze szczytów powodują małe falki na 
powierzchni wody.  

 
„Varsovia” przy kilkuset metrowej skale wyrastającej z wody jak pionowa ściana, wyglądała tak 
jak igła w stogu siana. 
W dawnych czasach, z tej skały skakali do wody indiańscy chłopcy zdający egzamin na 
wojownika. Mieli oni przywiązany kamień do nóg i musieli go odwiązać dopiero po zanurzeniu 



się pod wodę. Jeżeli to zrobili to mogli wypłynąć na powierzchnię wody i w ten sposób zdawali 
egzamin. Jeżeli nie... to znaczyło, że nie nadają się na wojownika. 

 
Podpływając blisko skały trzeba było uważać żeby nie zawadzić o wyrastające i zwisające nad 
wodą drzewa. Echo odbijającego się o skałę głosu sprawiało wrażenie odpowiedzi tych młodych 
kandydatów na wojowników, którzy nie zdali swojego życiowego egzaminu. 
 

 
„Nekton” w towarzystwie „Varsovii” i „Skany Sting” płynie po gładkiej powierzchni wody i zbliża 
się do celu podróży. 



 

 
Na samym końcu fiordu jest malowniczy wodospad Chatterbox falls. Na początku lata a 
szczególnie w tym roku, kiedy wiosna była wyjątkowo zimna i śniegi topiły się wolno, wodospad 
ten wyglądał bardziej okazale. 
 
 

 
Wszystkie jachty znalazły miejsca na zacumowanie przy pomoście. Na gładkiej wodzie widać 
było lustrzane odbicia masztów. Cisza i spokój, prawdziwa natura nie zniszczona cywilizacją. 



 
Piękno tego miejsca poznał James Frederick Macdonald, który tutaj mieszkał. Uroczony 
przepiękną scenerią postanowił przekazać swoją posiadłość na wieczne użytkowanie żeglarzy. 
W swoim testamencie zastrzegł on, że nie może tutaj być żadna działalność komercyjna. Z tego 
to powodu cumowanie przy pomoście i odwiedzanie tego miejsca jest całkowicie bezpłatne. 
Rząd Prowincji BC zrobił tutaj Park Prowincjonalny i pokrywa wszystkie koszty utrzymania. 
Powstała też organizacja społeczna, Princess Louisa International Society która prowadzi 
działalność promocyjną i pilnuje respektowania ostatniej woli ofiarodawcy tego terenu. 

  
Zaraz po dobiciu do pomostu na pokładzie „Skana Sting” Ewa od  razu zaczęła przygotowywać 
BBQ. 



 

 
 
Załoga “Nektona” w komplecie pozowała do zdjęcia. Rodzice braci Natanków (z prawej strony 
zdjęcia), którzy przyjechali z Polski odwiedzić synów dumni są z ich osiągnięć żeglarskich.... 
 

 
 
Najmniejszego czworonożnego załoganta bardzo interesowała niecodzienna sceneria dookoła 
szczególnie jak pływał z Danielem na kajaku. 



 
Apetyty dopisały a piwko rozwiązało języki i zaczęły się długie dyskusje żeglarskie. 
Wspomnienia z rejsów i plany na najbliższy sezon. Wiesiek i Daniel, którzy dwa lata temu 
przepłynęli „Nektonem” Przejście Północno-Zachodnie (Northwest Passage) opowiadali różne 
ciekawostki z tego rejsu. 
 

 
 
Na pokładzie “Nektona”  tak jak w piosence “Na pokładzie Zawisza życie płynie jak w bajce”. 
Gitara, harmonia i śpiew, żeglarska atmosfera przy szumiącym w pobliżu wodospadzie. 



 
Wilgotny klimat od wody spływającej z wodospadu powoduje, że roślinność jest wyjątkowo 
zielona. Można spacerować przez ten zielony las i słuchać szumu wodospadu albo wspinać się na 
wysokie góry. Dookoła jest prawdziwa natura. 
 

 
Największą atrakcją była wycieczka do wodospadu. Można go oglądać tylko od dołu, bo tablica 
informacyjna ostrzega, że 12 osób straciło już swoje życie wchodząc do góry po mokrych 
skałach. Nasza grupa trzymała się razem i podziwialiśmy wodospad z przepisowej strony, czyli 
od dołu. 



 
Wodospad w całości wygląda bardzo okazale. 

 

  
Pył wodny ogranicza widoczność i daje niecodzienne efekty wizualne. Chwilowe przebłyski 
słońca przebijające się pomiędzy wysokimi górami powodują powstawanie ciekawego zjawiska 
podobnego do tęczy. 
W niedzielę rano dokładnie o godzinie 9:30, wszystkie jachty prawie jednocześnie odbiły od 
pomostu, żeby znowu zdążyć przepłynąć cieśninę Malibu Rapids w odpowiednim momencie. 



 
“Varsovia” przepływa cieśnine Malibu. 

 
Prąd trochę kręcił, ale dobrze wyliczony moment zmiany kierunku dał możliwość bezpiecznego 
przepłynięcia tej cieśniny. 
 

 
Boniek filmował wszystko, co było możliwe i ciekawe. 

 



To,  co miłe szybko kończy się, czas było wracać do codzienności i cywilizacji. Na kursie przed 
dziobem widać Vancouver. Pozostaną miłe wspomnienia, fotografie i filmy. 
  

 
 

Tekst i fotografie nie opisane:  Jerzy Kuśmider    
 

 

Zobacz film z tego rejsu: 

https://youtu.be/DM2JfhK8wSc  

 

 

 


