
2009.03 Cape Horn – z Valparaiso do Rio de Janeiro 
 

 
 
Po wypłynięciu z Valparaiso w Chile mamy wspaniałą żeglugę na południe, ale z dnia na 
dzień robi się coraz zimniej. Trochę to dziwnie brzmi, bo dla nas mieszkańców północnej 
półkuli, południe kojarzy się z ciepłem. Zwykle jeździmy na wakacje na południe żeby się 
wygrzać a ja tutaj z dnia na dzień wychodząc na pokład zakładam na siebie coraz więcej 
ciuchów. 

 
 

Patagonia nazywana też Ziemią Ognistą. Jest południowym krańcem Ameryki Południowej. 



Klimatycznie i krajobrazowo bardzo przypomina Alaskę i północne rejony Brytyjskiej 
Kolumbii. Czuję się tutaj tak jak w domu w Vancouver,  tylko, że ten dom z tego miejsca 
odległy jest o kilkanaście tysięcy kilometrów. 
Płyniemy blisko brzegu i następnie wpływamy w wewnętrzne cieśniny gdzie oglądam znane 
mi podobne krajobrazy. 
Zbliżamy się do Lodowca Amelia, który na razie jest słabo widoczny, bo niskie chmury i 
mgła ogranicza widoczność. Nie martwię się tym, bo jak tutaj obecnie jest zła pogoda do 
oglądania widoków to jest większe prawdopodobieństwo, że na oczekiwanym Hornie 
będzie lepiej. Przecież nie może być zawsze dobrze albo źle. To, że nie będę mógł zrobić 
dobrych fotografii nie jest problemem, bo mogę trochę "oszukać" czytelników i wstawić... 
lodowce Alaski. Mało prawdopodobne, żeby ktoś się na tym poznał. Przecież są bardzo 
podobne. Na szczęście nie jest tak źle i pokazuje się malownicza tęcza, znak, że pogoda 
poprawi się. 

 

  
 

Mgła podnosi się i pokazuje się w prawie całej okazałości lodowiec Amelia. Nie muszę 
oszukiwać i mam prawdziwe zdjęcie lodowca południowej półkuli. 
Robię dużo zdjęć i ujęć filmowych. Będzie dużo materiałów do montażu filmów z całego 
rejsu dookoła Hornu aż do  Rio de Janeiro w Brazylii. Filmy te będą do oglądania na tej 
stronie i na You Tube, ale niestety zajmie to trochę czasu. 
Znowu wypływamy na otwarty ocean. Czuję, że do Hornu jest coraz bliżej, ale jeszcze 
ponad 4 stopnie szerokości geograficznej to znaczy licząc po południku: 4x60Mm=240Mm. 
 



 
Do wejścia w Cieśninę Magellana już niedaleko. Tam czekają na nas do odwiedzenia dwa 
porty: Punta Arenas, najdalej na południe położony port i miasto Chilijskie i Argentyńska 
Ushuaia, która jest z kolei najdalej na południe położonym miastem na kuli ziemskiej. 
Cieśnina Magellana od stuleci używana jest przez żeglarzy płynących z Atlantyku na Pacyfik 
i odwrotnie w celu ominięcia groźnego przylądka i skrócenia trasy żeglugi. 
 

 



Płyniemy blisko brzegu, który chwilami jest widoczny przez mgłę i niskie chmury. Jest coraz 
zimniej. Wychodząc na pokład widzę budującą się fale. Wieje coraz silniej a barometr 
bardzo szybko spada. Ocean błyszczy białymi grzbietami fal, które zaczynają pienić się. 

 
Ze spienionego oceanu wyrastają bryzgi fal, które zrywa wiatr i zamienia w pył wodny, 
zaczyna się sztorm. 

 
Wskaźnik wiatrowy przekracza następną, już piątą dziesiątkę mierzoną w węzłach (Milach 
morskich na godzinę). 50 węzłów (93 km/godz.) to jest już regularne 10 stopni w skali 



Beauforta. Mam wrażenie, że ocean gra i śpiewa tą znaną starą piosenkę pod tym samym 
tytułem. 
Do wejścia w cieśninę Magellana jeszcze daleko i nie ma wyboru trzeba płynąć do przodu. 
Dopiero wieczorem wchodzimy na stosunkowo gładkie wody wewnętrzne. 
Rano oglądam malownicze widoki oraz kolejne lodowce i znowu czuję się jak bym żeglował 
po znanych mi domowych akwenach rejonu Vancouver. 
 

 
 
Przed dziobem wyłania się Punta Arenas praktycznie jedyny port w cieśninie. Kiedyś przed 
otwarciem Kanału Panamskiego kwitło tutaj życie. Większość statków opływających 
Amerykę Południową przepływało tędy żeby ominąć sztormy Przylądka Horn. 
Obecnie miasto to żyje swoją historią z dale od wielkich aglomeracji. Widać to po 
wyjątkowo dużej ilości pomników upamiętniających różne wydarzenia i ważne osoby. Życie 
jest tutaj ciche i spokojne, przestępczość i kradzieże, tak popularne w innych miejscach na 
świecie odwiedzanych przez turystów, tutaj są praktycznie nienotowane. 

 
 
W centralnym punkcie miasta w parku w pobliżu ratusza i katedry jest pomnik Ferdynanda 
Magellana.  Legenda mówi, że kto pocałuje stopę Indianina siedzącego na podstawie 
pomnika to wróci tutaj ponownie. Nic dziwnego, że ustawia się kolejka turystów do 
całowania stopy i fotografowania się przy tym ważnym wydarzeniu. 



 
Wczuwam się w ten turystyczny nastrój, ale patrząc na wypolerowaną i błyszczącą się od 
tych pocałunków stopę, wyobrażam sobie niezliczone wirusy i inne zarazki. Na wszelki 
wypadek całuję przez swoją rękę i ciekawy jestem czy takie małe niedopełnienie przesądu 
zrozumie kapitan Magellan i da mi szanse ponownego odwiedzenia Punta Arenas, może 
następnym razem na moim jachcie „Varsovia". 

 
Jak w każdym turystycznym miejscu na świecie, lokalne stragany uginają się od pamiątek 
najczęściej wyprodukowanych w Chinach z dodaną tylko lokalną nalepką i napisami. Tutaj 
królują pingwiny a mały miś polarny ginie w ich cieniu. Może te albo przynajmniej niektóre 
sprzedawane tutaj na straganie pamiątki są wyrobem lokalnym,  bo nie opłaca 
się sprowadzać ich z Chin. 



 
 

Następny port Ushuaia i jednocześnie następny kraj Argentyna. Miasteczko to jest bardzo 
malowniczo położone na zboczu wysokich gór. Obecnie jest początek marca to znaczy 
koniec lata półkuli południowej, pomimo tego widać na szczytach wieczne śniegi. 
W porcie jest duży ruch, najwięcej widać małe stateczki wożące turystów na zwiedzanie 
okolicznych miejsc. Najbardziej popularne jest oglądanie pingwinów, lwów morskich oraz 
innych zwierząt i ptaków w ich naturalnym środowisku. 
Ushuaia jest portem najbliżej położonym do Przylądka Horn oraz Antarktydy i dlatego 
oferowane są tutaj wycieczki w te antarktyczne rejony. 
 

 
 

To wyjątkowe położenie i bliskość Hornu powoduje, że liczne jachty opływające przylądek 
zawijają tutaj, żeby wyczekać odpowiedni moment lepszej pogody. Pomost w małej marinie 
nie jest w stanie pomieścić wszystkie jachty i dlatego większość stoi na kotwicach. 



 
 

Przy pomoście stoją głównie lokalne jachty oferujące wycieczki dla chętnych opłynięcia 
przylądka pod żaglami. 
W obecnych czasach szalonego rozwoju techniki i komunikacji lotniczej, Przylądek Horn 
trochę zdewaluował się. To nie te czasy, kiedy trzeba było płynąć pod żaglami tysiące mil 
żeby wreszcie opłynąć w sztormach ten najgroźniejszy nawigacyjnie punkt na kuli 
ziemskiej. 

 
 

Obecnie można w ciągu kilkunastu godzin przylecieć samolotem z najdalszego miejsca na 
świecie, przesiąść się na taki czarterowy jacht i w ciągu kilku dni zaliczyć i otrzymać dyplom 
za opłynięcie przylądka. 



 
Rano 8 marca po przepłynięciu wąskiej cieśniny, do Hornu pozostało już tylko kilkanaście 
mil. Słońce wschodzi i mieni się czerwonymi barwami. Może właśnie taki widok 
wschodzącego słońca dał początek nazwy "Ziemia Ognista". 
Wspaniały widok i zapowiedź dobrej pogody, tak bardzo oczekiwanej właśnie w tym 
miejscu, najważniejszym z całego rejsu. Może to z okazji Dnia Kobiet, władca mórz i 
oceanów Neptun chciał zrobić przyjemność wszystkim paniom na pokładzie a mnie przy tej 
okazji udało się coś skorzystać. 
Wieje słaby wiatr, tylko trochę ponad 20 węzłów i jest dobra widoczność. Cieszę się, bo 
najbardziej obawiałem się żeby nie przepłynąć, nie widząc tej słynnej skały. 

 

 
Najpierw płyniemy z Atlantyku na zachód i lewą burtą zbliżamy się do Wysepki Horn. Co 
chwila kolejne szkwały i szum, na szczęście słabego jak na tutejsze wody wiatru, dodają 
powagi temu miejscu. 
Rozglądam się na wszystkie strony i obserwuje wysepki z nielicznymi zatoczkami, które 
bywały wielokrotnie schronieniem dla przepływających jachtów oczekujących na poprawę 
pogody. 
Na wschodnim cyplu Wyspy Horn zlokalizowana jest latarnia morska utrzymywana przez 
Rząd Chilijski, bo wyspa ta jest terytorium tego państwa. W czasach przed powstanie GPS 
latarnia ta była bardzo ważną pomocą nawigacyjną dla żeglarzy i statków trawersujących 
przylądek. 



 
Latarenka ta w tym surowym klimacie wygląda bardzo malowniczo. Zwykle wiejące tutaj 
zachodnie sztormy nie dają szansy rośnięcia żadnym drzewom. Surowa skała porośnięta 
jest tylko częściowo trawą i niską roślinnością. 
 

 
Od strony zachodniej wyspy są liczne skały, które stanowią jak gdyby naturalny falochron, 
chroniący od sztormowej fali. 



Korzystając z tej wyjątkowej pogody podpływamy bardzo blisko skał, o które zwykle 
rozbijają się wysokie fale oceaniczne gnane gdzieś od wybrzeży Australii przez „Ryczące 
czterdziestki" i „Wyjące pięćdziesiątki". Nazwy takie są powszechnie używane przez 
żeglarzy dla określenia szerokości geograficznej południowej ponad 40 i 50 stopni. 
 

 
Patrzę na te skały i zamyśliłem się, widok ten pobudza do refleksji. Chwilą ciszy oddaje 
hołd tym wszystkim, którzy tutaj stracili swoje życie na przestrzeni setek lat żeglugi na 
tych wodach. 

 
 
Przylądek: Burz, Niezwyciężony, Nieprzebłagany i dużo więcej określeń, które przez lata 
nadano Przylądkowi Horn. 
Nareszcie jest i widzę go w całej okazałości! Po opłynięciu całej wysepki przecinam 
trawers, płynąc tym razem z Pacyfiku na Atlantyk. Teraz doceniam łaskawego dla mnie 
Neptuna, który dał mi możliwość zobaczenia przylądka w tak nietypowych warunkach. 
Niejeden żeglarz opłynął nie widząc go w gęstej mgle albo dla bezpieczeństwa trzymał się 
w dużym dystansie. 



 
 
Do widzenia!! „Good by" Przylądek Horn. Czy naprawdę do widzenia? Przecież stopę na 
pomniku Magellana całowałem trochę... oszukując los. 

 

 
 
Teraz kurs do Port Stanley na Wyspach Falklandzkich, dalej Montevideo stolica Urugwaju i 
Rio de Janeiro w Bazylii skąd powrót do domu. 
  
Zobacz filmy z tego rejsu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLAA6C7AF90EF0BE1C  
 

                                         
  Tekst i zdjęcia: Jerzy Kuśmider 


