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Alfabet oceaniczny
jest bonusem do książki Aleksandra Doby
OLO na Atlantyku. Kajakiem przez ocean

To opowieść o Transatlantyckiej Wyprawie Kajakowej Ola.
Podróżnik, jako pierwszy człowiek na świecie, samotnie
przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent
(z Senegalu do Brazylii) wyłącznie dzięki sile własnych mięśni.
W książce opisuje swoje zmagania z naturą, techniką, a także
własną wytrzymałością i silną wolą.
Aleksander Doba za swoje dokonania otrzymał nagrodę
podróżniczą Super Kolos 2011 – za całokształt osiągnięć
kajakarskich i konsekwentne dążenie do realizacji
coraz bardziej ambitnych celów eksploracyjnych.

>ZOBACZ KSIĄŻKĘ<
>KUP KSIĄŻKĘ<
>KSIĘGARNIA INTERNETOWA<
>LUBIĘ TO! nasza społeczność<

fot. Aleksander Doba

Alfabet
oceaniczny
Aleksandra Doby

Atlantyk

„Morze, to żywioł, którego nie zwycięży się nigdy;
można być jedynie niepokonanym”
Często cytuję słowa sir Ernesta Shackletona, irlandzkiego podróżnika i polarnika, który żył
w początku XX wieku. Czasem zmieniam tylko słowo morze na woda, i dotyczy to wtedy
wszystkich Wodniaków. Polecam to zdanie zapamiętać i stosować.
Ja Atlantyku nie pokonałem. Ja go tylko przepłynąłem, nie dając się pokonać.
Różne aspekty mojej Transatlantyckiej Wyprawy Kajakowej.
Zasadnicza część Wyprawy, czyli przepłynięcie oceanu Atlantyckiego między
kontynentami Afryki i Ameryki Południowej od startu do mety:
Start:
wtorek, 26 października 2010, godz. 15.30 czasu polskiego letniego (14.30 czasu polskiego
zimowego; 13.30 UTC*), Dakar, stolica Senegalu w Afryce Zachodniej.
Meta:
środa, 2 lutego 2011, godz. 15.12 czasu polskiego letniego (14.12 czasu polskiego zimowego;
13.12 UTC), plaża oddalona o 2 km od ujścia rzeki Acaraú w stanie Ceara w Brazylii
w Ameryce Południowej.
Przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego zajęło mi 98 dób, 23 godziny i 42 minuty.
Potem potrzebowałem jeszcze 7 godzin i 38 minut na przepchanie kajaka przez blisko 2 km
płycizn podczas odpływu do ujścia rzeki Acaraú i na dopłynięcie pod prąd 7 km do portu
rybackiego w Acaraú.
Odległość w linii prostej między Dakarem a Acaraú: 3200 km
Rzeczywista długość przebytej trasy: 5394 km
Średni dystans dobowy: 54 km
Maksymalny dystans dobowy: 126,5 km

* UTC (ang. Universal Time Clock) – uniwersalny
czas koordynowany [przyp. red.]

Ujście rzeki Acaraú;
pierwsze palmy amerykańskie
fot. Aleksander Doba

Atlantyk – Ocean Atlantycki. Ciążył mi bardzo
od 2004 roku. Wtedy 10 grudnia z portu w Temie (Ghana w Afryce Zachodniej) wypłynąłem
razem z Pawłem Napierałą po raz pierwszy na
Atlantyk. Niestety, nasza eskapada trwała tylko 42 godziny. Niewesołe miałem imieniny
12 grudnia.
Najboleśniejsza jest nauka na własnych błędach. Oj, wtedy mi się dostało. Różni eksperci używali sobie na mnie na wszelakie sposoby. Przecież my, Polacy, znamy się chyba na

wszystkim. Dołować kogoś po takim „osiągnięciu” – normalka.
Wiedziałem, że pomysłodawca przepłynięcia Atlantyku kajakiem, Paweł, przesiąknięty
tą ideą, próbuje ją sam zrealizować. Siacho
[Stanisław Smerecki – przyp. red.] zbudował
mu specjalny kajak i Paweł testował go i siebie
przez wiele miesięcy. Przerwał próbę przepłynięcia Atlantyku kajakiem wkrótce po wystartowaniu w 2009 roku z Wybrzeża Kości Słoniowej i… żyje.

Andrzej Armiński
Ze szkicem ukazującym, jak to kajakarz Olek
wyobraża sobie specjalny kajak do przepłynięcia Atlantyku, trafiłem do stoczni jachtowej pana Andrzeja Armińskiego w Szczecinie.
Po długiej rozmowie rzeczowe podsumowanie: próbujemy zrealizować ambitne zamierzenie. Trzech młodych projektantów kończących studia na politechnice szczecińskiej
(Michał Klimek, Rafał Głodek i Radosław
Zygmunt) pod czujnym nadzorem Andrzeja
Armińskiego – znakomitego żeglarza, który
opłynął jachtem własnej konstrukcji świat dookoła – przez kilka miesięcy projektuje kajak
oceaniczny, a następnie osobiście go wykonuje. Jestem częstym gościem w stoczni. Projektowanie oryginalnej jednostki jest wielkim
wyzwaniem. W końcu kajak ma umożliwić
bezpieczne przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego. Termin i trasę wybieram wspólnie
z panem Armińskim. To ma być BEZPIECZNE
przepłynięcie Atlantyku. Zakładany termin

Budowa kajaka w stoczni
jachtowej Andrzeja Armińskiego
fot. Andrzej Armiński

to późna jesień i zima. Trzy do czterech miesięcy. Dystans: około 3200 km w linii prostej.
W tym czasie na oceanie nie ma huraganów
i sztormów, ale będę musiał przepłynąć strefę
konwergencji mas powietrza – Inter Tropical
Convergence Zone (ITCZ), zwaną też doldrums.
Jest to szeroka na kilkaset kilometrów strefa
zbieżności mas powietrza z północy i z południa w rejonie równika. Zmienia ona swoje położenie tak jak pory roku. Powstają tu bardzo

gwałtowne burze tropikalne o ogromnej sile.
Ponad pięćdziesiąt takich burz urozmaicało mi
wyprawę w dzień i w nocy. Nie muszę się wysilać, aby zapewnić czytelnika, że adrenaliny
takie burze dostarczały aż miło. Były one, niestety, bardzo towarzyskie i łączyły się w rodziny
burz, trwające nawet pięć godzin bez przerwy.
Gwałtowne i silne wiatry wzmagały i tak wysokie już fale; na szczęście nie przekraczały one
ośmiu metrów wysokości.

Apetyt
Apetyt w czasie Wyprawy mi dopisywał. Przez
miesiąc jedzenie puszkowe. Potem specjalne
jedzenie liofilizowane. Miałem jedenaście różnych potraw obiadowych, w tym cztery różne
zupy, pięć zestawów śniadaniowych, cztery

różne mieszanki owocowe. Zabrałem dużo słodyczy, lecz okazało się, że i tak za mało. Przez
14 tygodni Wyprawy schudłem 14 kg – czyli 1 kg
na tydzień. Byłem na niezamierzonej kuracji
odchudzającej. Nie polecam.

Amazonka
Amazonka – największa rzeka świata. Od Belem przy ujściu do Yurimaguas w Peru płynąłem czterema statkami aż do podnóża Andów
w Peru, transportując kajak w górę rzeki. Po-

tem spływałem nią od 23 maja do 28 czerwca
około 3000 km do Manaus. Po dwukrotnych
napadach bandytów musiałem przerwać
spływ w Manaus.

Eliza, znajoma ze
Szczecina, skierowała mnie
do narzeczonego w Dakarze.
Lamin zaciągnął mnie do
„miskokuchni” na smaczną,
kolorową i pożywną zupę
fot. arsobatravel.pl / Lamin Sanyang

Aleksander Doba –
skrót biografii turystyczno-kajakowej
Urodzony 9 września 1946 roku w Swarzędzu
jako zodiakalna Panna. Polski podróżnik, kajakarz i odkrywca. Poznaniak z urodzenia, policzanin z wyboru. Ukończył Politechnikę Poznańską, Wydział Budowy Maszyn, uzyskując tytuł
magistra inżyniera mechanika. Od 1975 roku aż
do emerytury pracował w Zakładach Chemicznych „Police”. Ma żonę Gabrielę i dwóch synów,
Bartłomieja i Czesława. Starszy Bartłomiej wraz
z żoną Kasią uczynili go dziadkiem. Wnuczki:
Ola i Agatka.
Latał na szybowcach różnych typów – 250
godzin w powietrzu. Uzyskał drugą klasę wyszkolenia szybowcowego, zdobywając srebrną odznakę szybowcową z jednym diamentem.
Uzyskał trzecią klasę skoczka spadochronowego po wykonaniu 14 skoków. Zdobył złotą
odznakę turystyki kolarskiej. Uzyskał patent
sternika jachtowego z rozszerzonymi uprawnieniami (na rejsy morskie).
Turystykę kajakową uprawia od 1980 roku – cały czas w Klubie Kajakowym „Alchemik”
Police. Pierwszy spływ – na rzece Drawie.
W turystyce kajakowej zrealizował wiele pionierskich wypraw.
W dniach 1–13 kwietnia 1989 roku przepłynął
Polskę po przekątnej z Przemyśla do Świnoujścia – 1189 km. Wyśrubował rekord Polski (bijąc
też Niemców) na 5125 km przepłyniętych kajakiem w jednym roku, mając do dyspozycji normalny urlop – 26 dni roboczych. Tylko 125 z tych
kilometrów przepłynął po raz wtóry; 5000 km
to trasy po raz pierwszy w życiu przepłynięte
przez niego kajakiem. W 1989 roku spędził na

wodzie 108 dni – prawie co trzeci dzień, i to na
nowych trasach. Ten nieoficjalny rekord Polski
jest aktualny do dziś. Turysta!!!
W 1991 roku jako pierwszy kajakarz po II wojnie światowej przepłynął Nysę Łużycką od trójstyku granic Polski, Czechosłowacji i Niemiec
do ujścia do Odry, a następnie Odrą wrócił do
Polic. W tym samym roku jako pierwszy w his
torii przepłynął wzdłuż całego polskiego wybrzeża: wystartował w Policach, a dalej jego
trasa wiodła przez Świnoujście i Gdynię do Piasków, i dalej przez Cieśninę Piławską do Elbląga
i Gdyni. Cieśninę Piławską koło Bałtyjska (Rosja) przepłynął jako trzecia polska jednostka po
II wojnie światowej (pierwszy kajakarz).
W 1992 roku przepłynął kajakiem całą Wisłę
(nikt tego wyczynu dotychczas nie powtórzył).

Strzelbę „niedźwiedziówkę”
pożyczyłem tylko do zdjęcia
(wyprawa kajakiem dookoła Bajkału)
fot. Ze zbiorów Aleksandra Doby

Jego morskie wyprawy kajakowe to klasyczne samotne ekspedycje pionierskie:
– 1998: „Kajakiem przez Niemcy i dookoła
Danii z Polic do Polic” – 55 dni, 2719 km,
– 1999: „Kajakiem dookoła Bałtyku z Polic do
Polic” – 80 dni, 4227 km,
– 2000: „ Kajakiem za Koło Podbiegunowe
północne z Polic do Narwiku” – 101 dni,
5369 km.
W 2003 roku zdobył tytuł Akademickiego
Mistrza Polski w Kajakarstwie Górskim na rzece Kamiennej koło Szklarskiej Poręby.
W 2004 tytuł ten obronił. W kolejnych latach plasował się kilka razy na pozycjach medalowych.
Za największy sukces uważa zdobycie tytu
łów Drużynowych Akademickich Mistrzów
Polski w Kajakarstwie Górskim – dwukrotnie
wraz z synami! Kilka razy zdobywali na tych
samych zawodach mniej cenne medale.

W 2009 roku jako pierwszy kajakarz opłynął Magiczne Morze Syberii – Bajkał, podczas
wyprawy „Kajakiem dookoła Bajkału” – 41 dni,
1954 km.
Zdobył wszelkie odznaki kajakowe wszystkich stopni krajowych organizacji kajakowych
oraz najwyższe międzynarodowe organizacji
ICF (ang. International Canoe Federation) –
złotą odznakę ICF (jedną z kilku w Polsce).
Uzyskał najwyższe stopnie wyszkolenia kajakowego: Przodownika Turystyki Kajakowej
PTTK * I stopnia, Instruktora Turystyki Kajakowej PZK ** stopnia związkowego, Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności kajakarstwo.
Na „liczniku kajakowym” ma ponad
80 000 km, w tym ponad 20 000 km na morzach i oceanie. Za swoje osiągnięcia w turystyce kajakowej został uhonorowany następującymi wyróżnieniami:

Fiordy norweskie. I ja tam byłem,
kajakiem morskim typu „North Sea Star”,
wyprodukowanym w polskiej firmie
„Plastex” w Warszawie, pływałem.

– Złotą Odznaką Honorową PZK,
– Złotą Honorową Odznaką PTTK,
– Międzynarodową Nagrodą „Conrady”
Indywidualności Żeglarskie ‘99 za rejs
kajakiem dookoła Bałtyku,
– wyróżnieniem w kategorii Wyczyn
Roku na III Ogólnopolskich Spotkaniach
Podróżników „Kolosy” za wyprawę
„Kajakiem za Koło Podbiegunowe
Północne z Polic do Narwiku”,
–w
 yróżnieniem „Podróżnik Roku 2001”
w kategorii Europa przez czasopismo
„Podróże”,
–w
 yróżnieniem w kategorii Wyczyn
Roku na X Ogólnopolskich Spotkaniach
Podróżników „Kolosy” za samotne
opłynięcie kajakiem Bajkału,
–g
 łówną, prestiżową nagrodą „Złota
Stopa 2009/2010” w kategorii Woda
za wyprawę „Kajakiem dookoła Bajkału”
na Poznańskim Festiwalu Podróży
i Fotografii,
– wyróżnieniem „Super Kolos 2011”
za całokształt dokonań kajakarskich

na XII Ogólnopolskich Spotkaniach
Podróżników „Kolosy”,
– zaszczytnym tytułem „Szczupak
2011” za spełnianie śmiałych marzeń,
przyznanym w plebiscycie „Gazety
Wyborczej” w Szczecinie,
– Dyplomem Kapitana Żeglugi Wielkiej
Honoris Causa nr 6, przyznanym przez
Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi
Wielkiej za sukcesy w samotnej żegludze
kajakowej w trudnych warunkach (m.in.
za rejs wokół Danii, dookoła Bałtyku
i za koło podbiegunowe północne oraz
samotne przepłynięcie kajakiem Oceanu
Atlantyckiego z Senegalu do Brazylii),
– zaszczytnym tytułem „Podróżnik
im. Tony’ego Halika” na II Festiwalu
Podróżniczym Bydgoszcz 2012.

fot. Ze zbiorów Aleksandra Doby

Złote myśli – idee przewodnie w życiu Aleksandra Doby:
„Wstawaj wcześnie, będziesz miał dłuższy dzień” – ojciec Aleksandra Doby.
„Życie jest za krótkie, aby pić tanie wino”.
„Bycie pijanym jest tym, co różni nas od zwierząt” – Jeremy Clarkson.
„Psy szczekają, a karawana idzie dalej”.
„Stawiaj sobie ambitne cele, a potem je realizuj”.
„Lepiej żyć jeden dzień jako tygrys, niż sto dni jako owca”.
* PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
** PZK – Polski Związek Kajakowy

Bezpieczeństwo
Bezpiecznie przepłynąć kajakiem Atlantyk. To
jakże trudne do wyobrażenia zadanie wymagało wszechstronnej analizy i przygotowania.
Odpowiedni kajak, czas i miejsce akcji, zabezpieczenie medyczne (kilkoro znajomych lekarzy różnych specjalności gotowych udzielić mi
rad, jak się wyleczyć, mając do dyspozycji bogato wyposażoną apteczkę), wyposażenie

Błąd

nawigacyjne, łącznościowe, środki wzywania
pomocy, kamizelka ratunkowa, doświadczenie kajakowe, żeglarskie, szybowcowe i życiowe. Sprawdzony, czujny i skuteczny Anioł
Stróż. Zdublowane najważniejsze urządzenia, by zapewnienić zamierzeniu powodzenie. Wielka wiara, że ja, Polak, potrafię tego
dokonać!

Burze
Burze. Podziwiałem piękno i potęgę przyrody.
Niesamowite, długie chwile ciszy przed burzą.
Rozciągający się po całym horyzoncie ciemny
kołnierz szkwałowy zbliżającej się nawałnicy,
której nie mogłem uniknąć. Starałem się jedynie odpłynąć z jej centralnej, najsilniejszej części. Jedna burza uformowała trąbę powietrzną. Nie wystraszyłem się jej, bo dostrzegłem ją

z odległości około 25 metrów, gdy mijała mnie,
już się oddalając. Jedynie pierwszą burzę spędziłem w kabinie. Ta bezradność wobec żywiołu miotającego dryfującym kajakiem spowodowała, że następne burze w dzień i w nocy
spędzałem w kokpicie z wiosłem w ręku, starając się pędzić z burzą w ciut lepszym kierunku niż ten zamierzony przez żywioł.

Kołnierz szkwałowy
fot. Aleksander Doba

Błąd – nie zabrałem krążków, które zakłada się na
drążek wiosła dla ochrony dłoni przed wodą ściekającą z pióra wiosła. Próby w Polsce nie wskazywały,
że będą mi one potrzebne. Jednak woda oceaniczna
zawiera 37 ‰ soli, blisko pięć razy więcej niż w Bałtyku, i bardzo niszczyła mi skórę dłoni. Zastępcze krążki
wycięte z karimaty nie były wystarczającym zabezpieczeniem. To był DUŻY BŁĄD!

Bioluminescencja
Bioluminescencja to fascynujące zjawisko. Na
oceanie pojawia się znienacka. Gdy widzisz je
po raz pierwszy, możesz poczuć niepokój, ale
i hipnotyzujący zachwyt. Ocean zdaje się wtedy zachowywać jak żywa istota, składająca się
nie z wody, ale reagującej na dotyk plazmy.
Odpowiedzialny za nie jest plankton posiadający zdolność bioluminescencji – świecenia w wyniku procesów biochemicznych zachodzących
w tworzących go organizmach. W ciemnościach wystarczy plankton podrażnić jakimkolwiek mechanicznym bodźcem, aby rozbłysł tajemniczym seledynowym światłem.
Plankton składa się z dowolnych organizmów
(roślinnych lub zwierzęcych), które zamieszkują oceany i są ważnym źródłem pokarmu
dla większych organizmów wodnych, takich
jak ryby. Plankton to najmniejsze organizmy
Ziemi. Większość należących do niego organizmów nie ma zdolności pływania, więc unoszą je prądy albo fale. Wyróżniamy następujące kategorie planktonu: zwierzęcy, roślinny,
pierwotniakowy, bakteryjny i wirusowy.

fot. Aleksander Doba

Niektóre stworzenia, zarówno na lądzie, jak
i na morzu, mogą w efekcie reakcji chemicznych zachodzących w ich ciałach wytwarzać
światło. Zjawisko to znane jest jako bioluminescencja, czyli świecenie organizmów.
Luminescencja wynika z obecności w organizmie związku organicznego lucyferyny, która utlenia się tlenem cząsteczkowym w reakcji katalizowanej przez enzym lucyferynazę.
W procesie tym zachodzi najpierw wytworzenie szczególnego stanu wzbudzenia utlenionego substratu, który następnie powraca do stanu wyjściowego przy jednoczesnej
emisji światła. W trakcie bioluminescencji
mogą świecić: cały organizm (bakterie, pierwotniaki), pewne narządy (niektóre gatunki
krylu, małżoraczków i kałamarnic) lub – jak
u pewnych organizmów morskich – świecąca lucyferyna wydzielana jest do środowiska.
Lucyferyna i lucyferynaza mają różną budowę
u różnych gatunków. Narządy świetlne mają
różną budowę i pochodzenie w zależności od
gatunku.

Kiedy i w jakich okolicznościach obserwo- bojowymi, około 500 m od brzegu. Fale przywałem to fascynujące zjawisko? Kajak, płynąc, bojowe były wysokie i niebezpieczne. Ich huk
wytwarzał małą falę rozchodzącą się od dzio- podczas załamywania się docierał do mnie.
bu skośnie po obu stronach kadłuba. I właśnie Brzeg często usiany był kamieniami i skałami.
ta fala zakłócająca spokojną wodę była miej- Lądowanie w takich warunkach było bardzo
scem pojawiania się na kilka sekund zielon- ryzykowne.
Nie znalazłem portu i należało zdecydować,
kawego światła. Najefektowniej takie światło wywoływało pióro wiosła podczas ruchu co robić dalej. Musiałem wybrać mniejsze zło.
w wodzie. Za piórem wiosła w całej masie po- „Lądować po ciemku w nieznanym miejscu,
ruszonej wody obserwowałem zielonkawe przebijając się przez tak silne fale przybojowe?
światło o długości od kilkunastu do kilkudzie- A co gdy trafię na skałki czy kamienie? Może
sięciu centymetrów.
płynąć dalej do odległego o ponad 50 km
To fascynujące zjawisko po raz pierwszy za- portu w Hirtshals, w nocy, po wzburzonym
obserwowałem w 1998 roku podczas wyprawy morzu?” – myślałem. Bardzo trudna decyzja.
„Kajakiem przez Niemcy i dookoła Danii z Polic Byłem przecież sam. „Obojętnie co zrobię, będę
do Polic”. Opuściłem już Morze Północne i pły- poważnie zagrożony!”
nąłem po Skagerraku w stronę Bałtyku, opłyZdecydowałem się wtedy oddalić od brzegu
wając Półwysep Jutlandzki (Dania). Trudne wa- na mniej więcej 1 km i płynąć do portu. Stwierrunki, jakie wtedy zastałem, zmusiły mnie do dziłem, że w takich warunkach ląd stanowi dla
płynięcia nocą. Nie znalazłem małego portu, mnie większe zagrożenie niż głęboka woda.
o którym mówili mi rybacy tuż przed wypły- Jachty i statki w trudnych warunkach również
nięciem z Hanstholm, i znalazłem się w bardzo starają się oddalić od lądu. A właśnie w pobliżu
trudnym położeniu.
Hanstholm widziałem na brzegu pozostałości
Przepłynąłem około 60 km od Hanstholm, statków pokonanych przez żywioł.
zapadał zmierzch. Byłem w rejonie, gdzie spoPrzeżywałem wtedy pewnego rodzaju tordziewałem się ujrzeć mały port. Ujrzałem żółte tury. Przed wypłynięciem z portu przygotowaświatło błyskowe, ostrzegające o przeszkodzie łem sobie w kokpicie pod fartuchem, tak by
wodnej, i niedługo później czerwone światło było łatwo po nie sięgnąć, kartonik z sokiem do
na brzegu. „Jest dobrze – pomyślałem. – Czer- picia oraz ciastka i czekoladę dla doładowania
wone światło to chyba lewe światło wejścio- energii. Wystarczyło tylko puścić wiosło jedną
we do portu. Jeszcze wypatrzę prawe zielone ręką i sięgnąć pod fartuch. Niestety, nie zdołai hajda! między nie do portu”. Niestety, światło łem tego zrobić mimo kilku prób. W obecnych
czerwone, gdy się do niego zbliżałem, znikło. warunkach nawet balans ciałem nie wystarczał,
Może to było światło motocykla na plaży? Nie by odpowiednio ustawić kajak. Podczas tych
zlokalizowałem portu.
kilku prób sięgnięcia po napój czułem, że staPrzez cały dzień były trudne warunki. Wiatr bilność kajaka się obniża. Groziła mi gwałtowzachodni (z W) o sile 4–5°B wzbudził fale wy- na wywrotka! Siedziałem przecież w wąskim
sokie na 2–3 m. Płynąłem poza falami przy- i wywrotnym morskim kajaku „North Sea Star”.

I właśnie płynąc Gwiazdą Morza Północnego,
opuściłem niedawno to Morze i płynąłem po
Skagerraku w kierunku Bałtyku. W takich warunkach jedynie ciągłe wiosłowanie zapewniało mi bezpieczną pozycję. Nie mogłem siedzieć
sztywno. Byłem jak korek na falach. Sam kajak
musiałem przechylać pod właściwym kątem
i w odpowiednim momencie. Wiosło zanurzone w wodzie podczas wiosłowania spełniało
również oprócz funkcji głównej, napędowej,
funkcję podpórki.
Chciało mi się pić. Posilenie się ciastkiem lub
czekoladą nie było tak mocno odczuwanym
pragnieniem – tylko picie. Miałem przecież napój pod ręką, a nie mogłem po niego sięgnąć.
Czyż to nie są tortury?
W trzy godziny po zapadnięciu zmroku zobaczyłem daleko przed sobą światła latarni
morskiej. Dopłynąłem do portu w Hirtshals po
siedmiu godzinach nocnego płynięcia w bardzo stresujących warunkach. Sam się dziwi-

Norwegia. Przy „okruchach” lodowca
Folgefonna; w głębi Hardangerfjord
fot. Ze zbiorów Aleksandra Doby

łem, że po bardzo męczącym dniu byłem jeszcze w stanie przepłynąć tak wiele kilometrów.
Po wpynięciu do bezpiecznego portu, gdy wyciągnąłem kajak do suchego doku, poczułem
ogromne zmęczenie. Potężna dawka adrenaliny, jakiej dostarczyły mi te trudne warunki, pozwoliła mi czerpać energię z ostatnich rezerw
organizmu. Nie pamiętam, bym kiedykolwiek
był tak zmęczony, na granicy wyczerpania.
Niespodziewaną nagrodą było dla mnie zaobserwowanie po raz pierwszy zjawiska bioluminescencji. To zielonkawe światło pojawiające się za piórem wiosła było fascynujące.
Również fale załamujące się wzbudzały zielonkawe światło. Nawet krople wody, które spadały na kajak, świeciły przez chwilę słabym, zielonkawym światłem.
Na tropikalnej części Atlantyku przypomniałem sobie z jednakową fascynacją obserwowaną zjawiskową bioluminescencję z zimnych
wód Skagerraku.

Chmury
Jako były szybownik z zachwytem obserwowałem rozwój chmur od kłębuszków cumulus fractus do potężnych cumulonimbusów,
czyli chmur burzowych. W dzień cieszyło mnie
duże zachmurzenie – więcej cienia. Przeciwnie
w nocy, chmury zasłaniały bowiem gwiazdy.
Chmury to skupiska kondensatów pary wodnej w różnych postaciach. Można je dzielić na
różne sposoby:
– z e względu na wysokość występowania na:
niskie, średnie, wysokie;
– ze względu na kształt na: pierzaste, warstwowe, kłębiaste;
– ze względu na budowę wewnętrzną na:
chmury o rozciągłości poziomej, chmury
rozbudowane w pionie.

W klasyfikacji chmur od początku XIX wieku używa się określeń w języku łacińskim.
Podstawowe określenia to:
– Cirrus – lok włosów,
– Stratus – warstwa,
– Cumulus – stos,
– Nimbus – ulewa.

Mnie najbardziej interesowały chmury
o wyraźnych cechach budowy pionowej. Zaczynały się tworzyć, czasem jeszcze w nocy, jako
kłębuszki lub kłaczki cumulus fractus, poprzez
cumulus, cumulus mediocris, cumulus congestus
do cumulonimbusów, czyli chmur burzowych.
Najbardziej moje oko szybownika cieszyły plackowate chmury cumulus humilis, zwane przez
moich kolegów chmurami pięknej pogody.
Tworzyły one szlaki chmur, będące jakby autostradami dla przelotów szybowcowych.
– Chmury piętra wysokiego to: Ci, Cc, Cs (Cirrus,
Cirrocumulus, Cirrostratus).
– Chmury piętra średniego to: As, Ac (Altostratus, Altocumulus).
– Chmury piętra niskiego to: St, Sc, Ns, Cu, Cu
hum, Cu med (Stratus, Stratocumulus, Nimbostratus, Cumulus, Cumulus humilis, Cumulus mediocris).
– Chmury o budowie pionowej to: Cu con, Cb
(Cumulus congestus, Cumulonimbus).
Cumulonimbus to największa z chmur. Obejmuje wszystkie piętra, od niskich przez średnie
do wysokich. Jej podstawa może się znajdować
tylko kilkaset metrów nad poziomem gruntu
lub morza, wierzchołek zaś sięgać kilkunastu
kilometrów. Zdarza się, że chmury Cumulonimbus wznoszą się na wysokość aż 18 km i przenikają do stratosfery.
Niższe części tych chmur zbudowane są
głównie z kropelek wody bardzo różnej wielko-

ści, podczas gdy w wyższych warstwach przeważają kryształki lodu, gdyż temperatura jest
tam niższa od 0°C . Pionowe prądy powietrza
wewnątrz chmury Cb mogą osiągać prędkości
ponad 100 km/godz. Z chmurami tymi są związane gwałtowne wiatry, ulewy, deszcze, błyskawice, grzmoty, a nawet tornada.
Popularnie chmury Cumulonimbus nazywane są chmurami burzowymi lub burzami.
Na całym świecie w tym samym czasie ma
miejsce około 1800 burz i około 100 wyładowań
elektrycznych w ciągu sekundy.
Chmury burzowe, cumulonimbusy, nad oceanem można podziwiać w całej okazałości, nic
nie przesłania widoku. Zbliżająca się chmura
burzowa wzbudza uczucia piękna, potęgi i grozy. Występujący często kołnierz szkwałowy w jej
przedniej, dolnej części jest niesamowitym widowiskiem. Kołnierz szkwałowy to silny wir powietrza o poziomej osi, powstały na granicy dwóch
mas powietrza o dużej różnicy temperatur.
Gdy kołnierz szkwałowy znajdzie się nad
obserwatorem, ma miejsce pierwsze uderzenie szkwału (gwałtownego wiatru), a potem
następne – z ulewą i silnym deszczem. W rejonie kołnierza szkwałowego występują pionowe ruchy powietrza, powodowane wypychaniem ku górze ciepłego powietrza przez
wciskające się pod nie powietrze zimne. Powoduje to dodatkowe uderzenia wiatrów
z różnych kierunków.
Busola i wywietrznik
na dachu kabiny
fot. Aleksander Doba

Energia

Delfiny
Kilkaset delfinów przepływających obok
mnie – niesamowity widok. Czasem wyskakiwały w górę na kilka metrów. Przy mojej małej prędkości nie wytwarzałem wystarczającej
im do zabawy fali i mijały mnie szybko. Miałem wiele ciekawych zdjęć delfinów srebrnych
i różowych zrobionych na Amazonce. Najczęściej spotykałem je przy ujściach rzek do Ama-

zonki. Ciemniejsze i bardziej przejrzyste wody
mieszały się tam z mało przejrzystym, unoszącym mnóstwo zawiesin nurtem Amazonki.
Tam widywałem delfiny słodkowodne; częściej srebrzyste niż różowe. Niestety, wszystkie
zdjęcia ze spływu kajakiem Amazonką zostały mi wraz z aparatami zrabowane – wielka
szkoda.

Dryfkotwy
Dryfkotwy to worki o stożkowatym kształcie,
pozbawione dna o średnicy około 700 mm.
Wypuszczałem je na linach kilkadziesiąt metrów za kajak, by spowalniać dryf w niepożądanym kierunku przy wiatrach silniejszych niż

Energia z tropikalnego słońca zamieniana była
w panelu słonecznym na energię elektryczną
i ładowana do akumulatora żelowego. Najwięcej energii zużywały silnik odsalarki, światło
nawigacyjne, oświetlenie kabiny i ładowarki
różnych akumulatorków.

fot. Aleksa

nder Doba

Euforia

3°B [3 stopnie w skali Beauforta – przyp. red.].
Dryfkotwy to zatem kajakowe hamulce, rodzaj
ruchomej kotwicy. Gdy wiatr słabł, wciągałem
dryfkotwy na pokład, wybierając czasami ryby
z jednej z nich.

Euforia to niesamowita radość, jaką czułem
przed świtem ostatniej nocy rejsu, gdy zobaczyłem lampy na lądzie, a nie jedynie odbicia świateł od chmur. Ta niesamowita radość

na widok rzeczywistych oznak lądu po kilku
miesiącach spędzonych samotnie na wielkiej
wodzie – wspaniałe, trudne do opisania doświadczenie.

fot. arsobatravel.pl / Lamin Sanyang

Fale

Ostatnie minuty na kei portu w Dakarze.
Lamin robi mi kolejne zdjęcie z pozującymi dokerami.
Kajak już gotowy do odpłynięcia.

Kilka miesięcy na oceanie to oczywiście zmienne warunki pogodowe. Jedynie przez niecałe
dwie doby prawie nie było wiatru. Ocean bardzo łagodnie falował. Powierzchnia nie przypominała tafli lustra. Zafalowania osiągały od
kilku do kilkunastu centymetrów wysokości.
Pięciogodzinna rodzina burz z gwałtownymi,
silnymi wiatrami potrafiła wytworzyć fale wysokie na osiem metrów. Takie rosnące, świeże
fale są strome, często się załamują. W burzach
pędziłem w dryfie w kierunku zbliżonym do
kierunku wiania wiatru; mogłem wprowadzać
jedynie niewielką korektę. Fale doganiały kajak z tyłu i brałem je na pokład najczęściej
nieco skośnie. Im były wyższe, tym bardziej
prostopadle do nich musiałem się ustawiać

rufą. Po minięciu burz przy wietrze słabszym
niż wywołujący fale, były już „martwe fale”.
Łagodne, wysokie jeszcze, lecz dla mnie niegroźne. Płynąłem wtedy wyraźnie pod górkę,
a potem była frajda, bo z górki. Takie „martwe fale” docierały też do mnie od odległych
sztormów.
Falę powstałą wskutek bezpośredniego
działania wiatru nazywamy falą żywą, natomiast falą martwą lub rozkołysem (ang. swell)
nazywamy falę powstałą przed kilkudziesięciu
godzinami lub wcześniej w odległości nawet
kilku tysięcy kilometrów od miejsca obserwacji. Fala martwa jest zwykle dłuższa i łagodniejsza niż fala żywa, a jej kierunek nie zależy od
aktualnego kierunku wiatru.

Aby scharakteryzować fale, podam potrzebne parametry:
– długość fali – pozioma odległość między
jej sąsiednimi wierzchołkami,
– wysokość fali – pionowa odległość wierzchołka fali od sąsiadującej z nim doliny,
– stromość fali – stosunek wysokości do długości fali,
– okres fali – czas upływający między przepłynięciem przez stały punkt dwóch kolejnych wierzchołków fali,
– prędkość fali – prędkość poruszania się
wierzchołka fali.
Aby powstały duże fale, muszą być spełnione cztery podstawowe warunki.

Po pierwsze, akwen powinien być odpowiednio głęboki i rozległy. Na płytkim akwenie „brakuje” wody dla wysokich fal. Po drugie, odpowiednia rozległość akwenu jest
niezbędna dla rozbiegu wiatru, czyli dla odpowiedniej długości trasy wiatru nad powierzchnią wody. Ponadto wiatr musi być
dostatecznie silny, by wytworzyć duże fale.
Słaby wiatr nie wytworzy dużych fal. Czwartym warunkiem jest czas. Silny krótkotrwały
wiatr nie zdąży wytworzyć dużych fal.
Podsumowując: duże fale mogą powstać
w wyniku odpowiednio długiego działania silnego wiatru na rozległym, głębokim
akwenie.

Gwiazdy
Najprzyjemniejszą porą doby była dla mnie
noc. Zwłaszcza gdy niebo było bezchmurne,
a Księżyc skrywał się za horyzontem lub był blisko nowiu. Wtedy na ciemnym niebie mogłem
podziwiać wspaniałe konstelacje gwiazd. Niedaleko Dakaru udało mi się zobaczyć Gwiazdę
Polarną. Leżała jakby na wodzie. Potem była
już pod horyzontem. Miłym dla mnie widokiem był Wielki Wóz, mogłem go oglądać na
całej trasie. Podziwiałem piękny gwiazdozbiór
Oriona. Nauczyłem się rozpoznawać Krzyż Południa i fałszywy Krzyż Południa dzięki jedynej
książce, jaką zabrałem – Jaka to gwiazda z opisami wszystkich osiemdziesięciu gwiazdozbiorów. Jak przyjemnie mi się wiosłowało, gapiąc
się na gwiazdy, gdy po ustawieniu kursu kajaka według wskazań busoli kierowałem się na
gwiazdy przed dziobem. Korygowałem co jakiś czas kurs i kierowałem się na inne gwiazdy,
uwzględniając ich pozorny ruch na sklepieniu
niebieskim.

Góry

Czerwona boja 100 kilometrów od Brazylii
(oznakowanie głęboko zanurzonej sieci)
fot. Aleksander Doba

Góry Sierra Leone „odkryłem” pod sobą po kilku dniach walki z silnymi prądami, których nie
miałem zaznaczonych na mapie pilotowej, której używałem. Dopiero gdy wyciągnąłem mapę
fizyczną oceanu, zrozumiałem, że góry pode
mną wymuszają przyspieszenie prądów w myśl
prawa Bernoulliego (zapamiętane z szybownictwa). Uciekłem wtedy znad szczytów, by nad
dolinami podwodnych gór je ominąć.

fot. Aleksander Doba

Morszczyn – morski glon o taśmowatej
plesze z pęcherzami pławnymi. Jest cennym
surowcem do otrzymywania jodu, bromu,
magnezu. Ta kolonia pływała swobodnie

Historia
Historia przepłynięć Atlantyku kajakami jest
krótka.
W 1928 roku Niemiec Franz Romer przepłynął
z Wysp Kanaryjskich (Las Palmas na wyspie Gran
Canaria) na Wyspy Karaibskie (Saint Thomas, Wyspy Dziewicze) w ciągu 56 dób. Potem na trasie
do Nowego Jorku zaginął w huraganie.
W 1956 roku Niemiec Hans Lindemann przepłynął z Wysp Kanaryjskich (Las Palmas na wyspie Gran Canaria) na Wyspy Karaibskie (Sint
Maarten, Antyle Holenderskie) w ciągu 72 dób.
W 2001 roku Brytyjczyk (a dokładniej Korn
walijczyk) Peter Bray przepłynął z kanadyjskich
Wysp Nowofundlandzkich (Saint John’s) do
wyspy Irlandii (Belderrig, County Mayo) w cią-

gu 76 dób. Płynął kajakiem o długości 27 stóp
(około 8,23 m).
Niemcy jako głównego napędu używali żagli, wspomagali się też wiosłami kajakowymi. Romer płynął kajakiem o długości 6,4 m
i szerokości 1 m; posługiwał się żaglem o powierzchni 5 m². Lindemann płynął kajakiem
o długości 5,2 m i szerokości 0,87 m; używał
trzech żagli (przedniego, tylnego i środkowego) o łącznej powierzchni 5,5 m².
Wszyscy oficjalnie przepłynęli Atlantyk kajakami, lecz z wysp do wysp. Czy Atlantyk to
ocean między wyspami?
Uważam, że oni prawie przepłynęli Atlantyk –
Niemcy 87%, a Brytyjczyk 67% całości oceanu.

Jedzenie
Pierwszy miesiąc to klasyczne, kupione w Polsce w puszkach i słoikach przetwory z ryżem
zamiast chleba i ziemniaków. Paluszki klasyczne i serowe. Potem jedzenie liofilizowane, czyli
pozbawione wody. Miałem jedenaście różnych
potraw obiadowych, różne śniadaniowe oraz
owoce. Jedzenie takie jest bardzo suche, lekkie,
zapakowane w torebki aluminiowe i szczelnie
zgrzane. Można je przechowywać miesiącami.
Po otwarciu torebki jej zawartość wsypywałem do termosu z szerokim wieczkiem, zalewa-

Latające ryby
przylatywały same.
Złote z błękitnymi
paskami wyciągałem
z drykotfy

Senegal. Odpływam
od kei portu w Dakarze
fot. arsobatravel.pl / Lamin Sanyang

fot. Aleksander Doba

łem wrzącą wodą i po siedmiu minutach posiłek był gotowy do spożycia. Po zalaniu chłodną
wodą należało dłużej poczekać. W skrajnych warunkach jadłem potrawy na sucho i popijałem
wodą – też tak można.
Za mało zabrałem słodyczy, chociaż kupiłem ich duży kosz. Z powodu wysokiego

zapotrzebowania energetycznego wyżarłem
wszystkie słodycze (czekolady, chałwy, ciastka,
cukierki itd.), a mimo to schudłem 14 kg. Menu
urozmaicałem rybami wyciąganymi z dryfkotwy lub latającymi rybami, które rozbijały się
o kajak, uciekając przed rybami drapieżnymi.
Jadłem je na surowo – pycha!

dzona energia jest wykorzystywana do wytwarzania wody słodkiej i zasilania oświetlenia.
Rufowa bakista bagażowa zapewnia miejsce
na zapasy żywności, a w umiejscowionym pod
kokpitem zbiorniku gromadzona jest woda
słodka z odsalarki. Niewielka kabina w części
dziobowej zapewnia niezbędne schronienie,
miejsce do spania i dodatkową przestrzeń na
zapasy i odzież.
Konstrukcja kadłuba została wykonana
z przekładkowego laminatu węglowo-aramidowego (aramidy to polimery o wysokiej odporności na rozciąganie). Kwestia stateczności na dużych załamujących się falach została
rozwiązana przez dodanie pałąków, które zapobiegają długotrwałym przechyłom powyżej
75 stopni. Podział na pięć przedziałów wodoszczelnych, z których dwa wypełnione zostały materiałem wypornościowym, znacząco
zmniejsza prawdopodobieństwo zatonięcia.

Rozładunek kajaka ze statku „Magdalena”
na nabrzeże portu w Dakarze
fot. arsobatravel.pl / Lamin Sanyang

Kajak według użytkownika: Specjalnie
zbudowany kajak musiał być odpowiednio
duży, bym mógł zabrać jedzenie na kilka miesięcy. Kajak o długości 7 i szerokości 1 m. Z przodu ma małą kabinę, abym mógł trochę pospać.
Spałem tylko w nocy, przy uchylonym włazie.
Przy zamkniętym włazie tlenu w powietrzu
starczało tylko na godzinę. Ja sam byłem jak
grzejnik w tej małej kabinie i nagrzewałem ją
tak bardzo, że po dwóch–trzech godzinach budziłem się z gorąca zlany potem. Wypełzałem
na zewnątrz dla ochłody i przeglądu horyzontu.
W ciągu nocy takie dwa–trzy seanse snu. Stale
odczuwałem niedosyt wypoczynku.
Kajak wyposażony był w dużą komorę bagażową. W Brazylii została zmniejszona tylna komora wypornościowa i zamontowana
dodatkowa komora bagażowa. Obie zamykane wodoszczelnymi lukami. Kajak miał
być bezpieczny, i taki był. Był niezatapialny; po otwarciu wszystkich włazów i zalaniu
wodą musiał wypłynąć dzięki kilku komorom

 ypornościowym wypełnionym spienionym
w
polichlorkiem winylu (PCV).
Kajak nie mógł pływać do góry dnem. Specjalne pałąki i miecz (blacha kwasoodporna o grubości 12 mm i szerokości 200 mm,
wystająca pod dnem na 600 mm) powodowały
szybki obrót kajaka dnem do dołu. Podczas płynięcia wzdłuż brzegów Brazylii z Fortalezy do
ujścia Amazonki miałem sześć obrotów kajaka

fot. Andrzej Armiński

Kajak według producenta: „Olo” – jednostka Andrzeja Armińskiego, zaprojektowana pod
jego kierownictwem przez Rafała Głodka, Michała Klimka i Radosława Zygmunta i zbudowana
w jego stoczni w Szczecinie. Tworzona z myślą
o próbie przepłynięcia Oceanu Atlantyckiego na
trasie Dakar (Senegal) – Fortaleza (Brazylia) przez
znanego kajakarza i podróżnika Aleksandra Dobę.
Wbrew pozorom budowa okazała się zadaniem
skomplikowanym i wymagającym. Największe
problemy sprawiły bardzo mała moc napędowa oraz zapewnienie miejsca na niezbędne do
życia wyposażenie i zapasy, a także stworzenie
dla kajakarza „przestrzeni życiowej” przy znacznie ograniczonej powierzchni, objętości i masie.
Jednocześnie konieczne było zachowanie wymaganych właściwości morskich jednostki i niezatracenie „idei” kajaka.
Na pokładzie można znaleźć panel słoneczny, ładujący akumulator, w którym zgroma-

Oczywiście, zapewniono również kontakt
z lądem. W tym celu zamontowano lokalizator satelitarny, podający pozycję co 10 minut, oraz telefon satelitarny. W razie wypadku
można użyć radiopławy EPIRB (ang. Emergency Position-Indicating Radio Beacon). Nawigacja odbywa się z wykorzystaniem systemu GPS
oraz kompasów znajdujących się na pokładzie.
W razie potrzeby kontakt z pobliskimi jednostkami może zapewnić radiostacja UKF.
Podstawowe wymiary kajaka:
– Długość kadłuba 7,00 m
– Szerokość kadłuba 1,00 m
– Zanurzenie 0,30 (0,88) m
– Masa z zapasami ~550 kg

Właz kabiny. Po lewej bakista odsalarki,
po prawej bakista kuchenki gazowej
Napędzam nogami ręczną
odsalarkę po awarii elektrycznej

fot. Aleksander Doba

Kajak

wokół osi podłużnej na falach przybojowych. Kajak sam robił „eskimoski”. Podczas jednej wywołanej falą
przybojową o wysokości około 4 m
zostałem wymyty z kajaka i złamałem wiosło w połowie, uderzając
o pałąk (połówkę wiosła straciłem).
Sam kręciłem się jak w pralce, uwiązany liną asekuracyjną do kajaka
(poraniła mi rękę i podudzie). Strandowanie na skalisto-piaszczystym
brzegu z adrenaliną, oczywiście.
Kajak ważył niecałe 200 kg; wraz
z wyposażeniem i jedzeniem na
starcie – około 550 kg.
Napęd: wiosło kajakowe (dwa zapasowe) trzymane swobodnie w rękach przez aktywnego kajakarza.

Znamy kilkaset gatunków różnych stawonogów, do których należą kaczenice.
Już kilka dni po wypłynięciu z Dakaru zauważyłem małe jakby muszelki przywierające do kajaka. Zrywałem je paznokciami. Trzymały się burty bardzo mocno. Przybywało ich
coraz więcej. W miejscach niedostępnych dla
mnie w czasie płynięcia, czyli z przodu kajaka,
przywierały larwy i rozwijały się, osiągając długość około 60 mm. Oczywiście, zdawałem sobie sprawę, że te stworzenia istotnie zwiększają opory w wodzie. W pobliżu steru i tam, gdzie
mogłem sięgnąć nożem, starałem się usuwać
je co jakiś czas.

Jak to wszystko upchnąć
w kajaku?! (żywność liofilizowana
tuż przed zapakowaniem;
stocznia Andrzeja Armińskiego
w Szczecinie)

Ludzie

fot. Andrzej Armiński

Kaczenice
Kaczenice to rodzaj osiadłych stawonogów
z rzędu toraczkowców, zamieszkujący morza
strefy tropikalnej i umiarkowanej. Ciało kaczenicy składa się z główki o długości kilku
centymetrów chronionej płytkami wapiennymi i trzonka o mięsistej budowie, którym
kaczenica przyczepia się do podłoża i pływających w morzu przedmiotów. Jest zwierzęciem obupłciowym, obojnakiem. Zapłodnione jaja dojrzewają wewnątrz skorupy. Z jaja

wylęga się pierwsza postać larwalna, zwana
pływikiem, która następnie ulega przeobrażeniu w kolejną postać larwalną – cypris. Cypris
jest wyposażony w ruchliwe wyrostki umożliwiające samodzielne poruszanie się w wodzie oraz przyssawki, obok których znajdują
się tak zwane gruczoły cementowe. Przyczepia się do podłoża przyssawką oraz wydzieliną
gruczołów cementowych, zastygającą w twarde spoiwo.

Kaczenice
fot. Aleksander Doba

Ludzi spotykałem na ogół serdecznych i przyjaznych. Wiele osób pomagało mi podczas rocznego pobytu poza krajem. Szczególnie miłe
były spotkania z Polakami. Wyjątkiem byli bandyci i złodzieje w Brazylii, lecz czy można lubić
bandytów i złodziei?

Marzenia
Któż z nas nie lubi marzyć? A to cudownie łatwe wędrowanie palcem po mapie? Jakże łatwo
w myślach wcielić się w dowolną postać. Możemy być podróżnikami, odkrywcami, aktorami.
Obdarzeni różnymi talentami, bez problemów
dajemy sobie radę ze wszystkim. Tu, w marzeniach, nie ma granic.

Meteroidy, meteory, meteoryty

fot. Aleksander Doba

Meteroidy to okruchy skalne, najmniejsze
ciała znajdujące się w kosmosie; poruszają
się po orbitach wokół Słońca. Powstały podczas formowania się Układu Słonecznego około 4,5 miliardów lat temu. Meteroidy czasami
zderzają się ze sobą, przez co wypadają ze
swoich orbit i niekiedy wpadają na kurs kolizyjny z Ziemią.
Te, które wpadną w atmosferę ziemską,
przelatują przez nią z początkową prędkością
około 20 km/s. Na skutek oporu powietrza wyhamowują na wysokości 20–40 km, rozgrzewając się i świecąc. Ich świetlne ślady nazywa
się meteorami.

Takie częściowo wyrośnięte z nasion rośliny
pływają swobodnie bardzo długo i daleko.
Gdy „poczują” grunt – próbują zapuścić
korzenie i rosnąć do kilku metrów wysokości

Popularnie (błędnie) meteory nazywane są
spadającymi gwiazdami. Przy bezchmurnym
niebie obserwowałem czasem po kilkanaście
meteorów jednej nocy. Zapamiętałem, że widząc meteor, należy szybko pomyśleć o tym,
czego pragniemy. Podobno takie życzenia
mają duże prawdopodobieństwo spełnienia
się. Oj, gdyby tak było chociaż z połową życzeń,
jakie wtedy miałem. Tylko niektóre z kilkudziesięciu się spełniły.
Ocalałe części meteroidów, które dotrą do
powierzchni Ziemi, nazywamy meteorytami.
Ponieważ w pobliskiej przestrzeni kosmicznej wciąż obecna jest bardzo duża ilość rozdrobnionej materii pozostałej po fazie powstawania Układu Słonecznego, każdej nocy powstaje około miliona widzialnych meteorów.
Meteroidy stanowią potencjalne zagrożenie
dla satelitów oraz statków kosmicznych. Jeśli
są dość duże, mogą również uderzyć w Ziemię
i spowodować zniszczenia na jej powierzchni.
Ocenia się, że do ziemskiej atmosfery codziennie trafia 100–1000 ton meteroidów, głównie
w postaci bardzo małych ziarenek o rozmiarach rzędu milimetra i mniejszych, a najczęściej pyłu.

Myśli
Jeśli chcemy marzenia wcielić w życie, to nasze myśli muszą koncentrować się na ich urealnieniu. Czasem to, co dla wielu pozostaje
marzeniem, dla innych jest ciekawym wyzwaniem, które realizują. Nie lękajmy się marzyć,
stawiać sobie ambitne cele; a potem… próbujmy je realizować.

Napięcie, niepewność

fot. Aleksa

nder Doba

Napięcie i niepewność – te uczucia ciągle mi
towarzyszyły podczas projektowania, produkcji i transportu kajaka, a także w czasie Wyprawy i całej rocznej peregrynacji. Przecież ja sam,
z własnej i nieprzymuszonej woli, ba! wbrew
wielu opiniom, obawom rodziny i znajomych
dążyłem do… samobójstwa według nieodosobnionych wypowiedzi. Wtedy niewielkie
miałem poparcie, a oponentów – całe mnóstwo. Za sobą miałem już marzenie i obmyślanie możliwości bezpiecznego przepłynięcia
kajakiem Atlantyku. Śledziłem wioślarzy na
stronie http://www.oceanrowing.com; z nimi
„przepływałem oceany”.
Czasem mówię, że zdaję sobie sprawę, iż
moje wyprawy związane są z ryzykiem, ale nie
jestem ryzykantem, który szuka adrenaliny za
wszelką cenę. Staram się dobrze, wszechstronnie przygotować. W samotnych wyprawach
zawsze biorę pod uwagę możliwość wypadku

czy choroby. Jak się przed tym zabezpieczyć?
Czasem protestuję, gdy ktoś mówi, że udało
mi się przepłynąć Atlantyk. Mi się nie udało!
Jak to? Nie udało mi się – ja po prostu zrealizowałem dobrze zaplanowaną i przygotowaną
Wyprawę! Gdybym liczył na to, że uda mi się
przepłynąć ocean, to chociaż jestem nieprzesądnym realistą, w myśl prawa Murphy’ego
nie udałoby się.

Nauczka
Nauczka – bardzo dobrą była pierwsza próba atlantycka zakończona po 42 godzinach
(zob. hasło „Atlantyk”). Nie mogłem pozwolić sobie zawieść tych nielicznych życzliwych
mojej Wyprawie.

Olo
Olo – niektórzy znajomi tak się do mnie zwracają. Każda „poważna” jednostka pływająca powinna mieć swoją nazwę. Pod koniec budowy
zapytałem pana Andrzeja Armińskiego, jaką
nazwę będzie miał kajak. Przecież to w jego
stoczni był projektowany, budowany i wyposażany, ja miałem go tylko używać. On spytał,
jaką nazwę proponuję. Może „Olo”? – odpowiedziałem. – Jedno z moich zdrobniałych
imion, proste, krótkie i łatwe do wymówienia

Piotr Chmieliński

w każdym języku. – Zgoda, kajak będzie nosił
nazwę „Olo”.
Na rufie powinien być wypisany port macierzysty jednostki. Pytam więc: A jaki będzie port
macierzysty? Kajak produkowany był w Szczecinie i jego właściciel jest ze Szczecina. Byłem
pewien, że padnie Szczecin. Może Police? – zaskoczył mnie pan Andrzej. No to przyklepaliśmy „Police”, banderę polską i „Poland” na rufie kajaka.

Odsalarki
Odsalarki to urządzenia do uzyskiwania wody
pozbawionej wszelkich mikroorganizmów
i przede wszystkim soli z wody oceanicznej.
Działają na zasadzie odwróconej osmozy.
Woda oceaniczna poddana wysokiemu ciśnieniu (40 atmosfer) przeciskana jest przez
membranę z wąziutkimi szparami. W odsalarce elektrycznej silnik napędzał pompę wytwarzającą odpowiednie ciśnienie. W ciągu godziny otrzymywałem 4 l odsolonej wody. Energia
słoneczna w panelu była przetwarzana na

elektryczną, służącą do ładowania akumulatora. Z niego energia pobierana była głównie
do napędu silnika odsalarki.
30 grudnia odsalarka elektryczna przestała działać. Zacząłem używać odsalarki zapasowej o napędzie ręcznym. Po 10–12 godzinach
wiosłowania musiałem jeszcze przez 3–4 godziny machać dźwignią odsalarki ręcznej. Starałem się używać do napędzania zapasowej
odsalarki nóg, aby zmęczone ręce mogły nieco odpocząć.

Góra odsalarki
elektrycznej po otwarciu
pokrywy bakisty
fot. Aleksander Doba

Piotra Chmielińskiego poznałem kilka lat temu
w Gdyni podczas Spotkań Podróżników, znanych jako „Kolosy”. Piotr – kajakarz z „Bystrza”
Kraków – był dla mnie odległą, wielką legendą. Czytałem o wyprawie „Canoandes” kajakarzy z „Bystrza” do Ameryki Południowej. Potem
o ich problemach po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce. Przepłynięcie najgłębszego kanionu świata – kanionu rzeki Colca przez „Bystrzaków”. Przepłynięcie całej Amazonki, czego
tylko Piotr dokonał. Piotrowi przedstawił mnie
Andrzej Piętowski – kierownik drugiej części
wyprawy „Canoandes”.
Gdy jeszcze planowałem przepłynąć Atlantyk w dwie strony, na mojej trasie miały być
Stany Zjednoczone.
Poprosiłem Piotra o pomoc w załatwieniu
wizy do USA. Dostałem potem od niego zaproszenie. Dzięki temu wizę do USA dostałem
na 10 lat bez problemu.
Piotr zaprosił mnie na coroczne spotkania
kajakarzy na Potomaku. Na początku września

głównie polscy kajakarze spotykają się u Piotra w domu i potem wyjeżdżają wspólnie nad
Potomak niedaleko Waszyngtonu. W 2011 roku
odbyło się już jubileuszowe, XX Spotkanie. I ja
tam byłem, w króciutkim jacksonie pływałem
w atmosferze przyjaźni i życzliwości. Świetna
organizacja, bardzo życzliwi i sympatyczni gospodarze i goście wieczornego party u Chmielińskich w ogrodzie.
Piotr zaplanował i nadzorował moje półtoramiesięczne tournée po USA od Atlantyku po
Pacyfik. Odwiedzałem starych i nowych znajomych kajakarzy, zwiedzając w miarę możności
różne miejsca.
Piotr Chmieliński, jako członek kapituły „Kolosów” w Gdyni, 11 marca tego roku miał mi
wręczyć ważącą ponad 11 kg kamienną rzeźbę „Super Kolosa”. Stanął dwa metry ode mnie
i powiedział: „Teraz, Olek, łap!”, rzucając mi ją!
Złapałem!!! Co za człowiek, wielki dokonaniami, serdeczny i przyjacielski – taki normalny!
Dzięki, Piotrze, za wszystko.

Plany na przyszłość
Plany na przyszłość – kajakową, oczywiście.
Muszę sprowadzić kajak do Szczecina. Zostawiłem go w Belém przy ujściu Amazonki do
Atlantyku 31 sierpnia 2011 roku. Stał na lawecie
między jachtami w klubie jachtowym. W stoczni jachtowej powinien zostać przerobiony, naprawiony, wyposażony na nowo.
W grudniu 2012 roku powinienem wysłać
kajak w kontenerze statkiem do Ekwadoru.
W styczniu 2013 chciałbym wypłynąć z mari-

ny w Salinas (Ekwador) na Wyspy Galapagos
(około 1060 km). Po kilkudniowej przerwie
na uzupełnienie świeżej żywności i owoców –
próba przepłynięcia do Markizów Francuskich
(około 5600 km).
Sezon tajfunów przeczekuję w Polsce; powrót z zapasami żywności. W 2014 roku próba przepłynięcia z Markizów Francuskich
do Australii (około 10 000 km) z lądowaniami
na wyspach na trasie.

Prądy oceaniczne
W tym haśle chciałbym zamieścić mój „historyczny” już opis prądów oceanicznych, które wywarły istotny wpływ na moją Wyprawę
przez Atlantyk, wysłany do Polski wkrótce po
wylądowaniu w Brazylii. Bez zapoznania się
z oceanicznymi prądami niemożliwe jest zrozumienie, dlaczego poruszałem się trasą tak
skomplikowaną i zapętloną względem dna.
Otrzymywałem w SMS-ach i rozmowach telefonicznych na środku oceanu od zatroskanych
moim „zagubieniem się na Atlantyku” sugestie: płyń na południe, nie na północ. Musiałem więc zadziałać. Chciałem poinformować,
że się nie zagubiłem; że wiem, co robię i dlaczego oraz co mną tak kręci. Mój opis można

jeszcze przeczytać na stronie Wyprawy pod tytułem: Dla dociekliwych i cierpliwych.
Opisałem to w pięciu SMS-ach, wysłanych
w pakiecie 9 stycznia 2011, lecz dotarł tylko
jeden.
Wyjaśnienie, dlaczego na mapie moja trasa
to mnóstwo zawijasów, pętli i zawirowań
Wody oceanów, reagując na obroty kuli
ziemskiej, również są w ruchu – płyną. Nie
nadążają jednak za szybkim obrotem Ziemi (jeden pełny obrót wokół osi na dobę).
Przeszkodę dla wód oceanicznych stanowią
lądy. Znaczący wpływ na ruch wód ma także ukształtowanie dna oceanów – podwodne
góry i doliny.

Spotkanie z rybakami
brazylijskimi – kilkadziesiąt
kilometrów przed
kontynentem

fot. Aleksander Doba

Ogromne masy wód płynących przez długi
czas (setki, tysiące lat) w prawie stałym kierunku zostały nazwane prądami. Dodatkowe określenia charakteryzują dany prąd.
Na mojej trasie z Afryki do Ameryki Południowej płynąłem w obszarach działania kilku
prądów oceanicznych. Były to: Prąd Kanaryjski, Prąd Północnorównikowy, Prąd Gwinejski,
Równikowy Prąd Wsteczny i Prąd Północnobrazylijski. Mają one różne kierunki i prędkość
w różnych swoich częściach.
Prądy na mojej trasie miały prędkość 0–2,5
węzła (1 węzeł to 1 mila morska na godzinę,
czyli 1852 m/godz.).
Po wypłynięciu z Dakaru płynąłem niesiony
przez wody Prądu Kanaryjskiego, potem Prądu
Gwinejskiego i Prądu Północnorównikowego.
Kierunki tych prądów były zbliżone do mojego
zamierzonego kierunku płynięcia. Wiatry, bardzo dla mnie ważne, również wiały ze sprzyjających mi kierunków (były różne, zbliżone do
północnych).
Dla skrócenia moich opisów będę stosował
powszechnie używane angielskie skróty kierunków: północ – N, wschód – E, południe – S,
zachód – W. Kierunki pośrednie, na przykład
północno-wschodni – N-E itp.
Kursy według busoli: N – 0°, E – 90°, S – 180°,
W – 270°, N-E – 45°.
W rozważaniach o prądach pominę kwestię
wiatrów. Wyjaśnię jedynie wpływ wiatru na
mój planowany kurs.
Aby zapewnić mi bezpieczne, kilkumiesięczne pływanie na oceanie, specjalny oceaniczny
kajak musiał spełniać wiele warunków. Przez
kilka miesięcy dokładnie rozważany był każdy element kajaka; w efekcie powstał jego dokładny projekt. Po wykonaniu jednostki, prze-

prowadzeniu prób na wodzie i dokonaniu
koniecznych przeróbek zaistniał ten niespotykany nigdzie indziej kajak oceaniczny o oryginalnej konstrukcji.
Pominę teraz inne kwestie i skoncentruję się
na wietrze.
Tym kajakiem mogę płynąć w różnych kierunkach przy wietrze o sile do 1°B. Oczywiście,
wolę płynąć, gdy mam wiatr z tyłu, a nie od
dziobu, w oczy.
Przy silniejszym wietrze (do 2°B) krótko
mogę płynąć pod wiatr lub z bocznym wiatrem, lecz jest to bardzo męczące.
Przy wiatrach silniejszych niż 2°B mogę płynąć tylko z wiatrem z odchyłką od kierunku
wiatru w lewo lub w prawo o kąt zależny od
siły wiatru:
– przy wietrze o sile ok. 3°B ten kąt wynosi ok. 30°,
– przy wietrze o sile ok. 4°B kąt wynosi ok. 20°,
– przy wietrze o sile ok. 5°B kąt wynosi ok. 10°,
– przy wietrze silniejszym niż 5°B w praktyce płynięcie odbywa się w kierunku jego
wiania.
Jeszcze wyjaśnienie odnośnie do kierunku
wiatru: meteorologiczny (powszechnie używany) kierunek wiatru oznacza kierunek, z jakiego wiatr wieje, na przykład wiatr wschodni
wieje ze wschodu na zachód (z E na W), określamy go więc jako wiatr E.
Nawigacyjny kierunek wiatru oznacza kierunek, w którym wiatr wieje. Wiatr wschodni E to
nawigacyjny W, bo wieje na zachód.
Po około dwóch tygodniach od wypłynięcia z Dakaru, czasie, który był niemal relaksem,
jako że płynąłem wówczas niesiony – zgodnie
z zaplanowanym kierunkiem – prądami: Kanaryjskim, Gwinejskim i Północnorównikowym,

a liczba pokonanych kilometrów szybko rosła,
sielanka się skończyła.
Wpłynąłem na wody opanowane przez
Równikowy Prąd Wsteczny i miałem z nim do
czynienia przez dziesięć (z czternastu) tygodni
pierwszego etapu wyprawy.
Jako że prąd ten miał decydujący wpływ na
czas płynięcia i trasę, jaką przemierzyłem na
oceanie, opiszę go dokładniej.
Na wielu mapach nie jest on w ogóle przedstawiony i patrząc na taką mapę, trudno zrozumieć, dlaczego płynąłem takimi zawijasami.
Od równoleżnika 10°N płynące z N wody Prądu Kanaryjskiego rozwidlają się na Prąd Gwinejski i Prąd Północnorównikowy.
Prąd Gwinejski płynie równolegle do brzegów Afryki Zachodniej aż do końca Zatoki Gwinejskiej (w pobliżu Kamerunu). Na brzegu są
państwa: Gwinea, Liberia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Togo, Nigeria i Kamerun.
Prąd Północnorównikowy zmienia stopniowo kierunek płynięcia z S na S-W, W (z początkowego kierunku, w którym płynie, czyli
południowego, skręca stopniowo na zachód),

a przed Antylami na N-W, przyjmując nazwę
Prądu Antylskiego.
Wody Prądu Gwinejskiego zderzają się
w krańcu Zatoki Gwinejskiej z płynącymi z południa zimnymi wodami Prądu Benguelskiego, płynącego od strony Antarktydy wzdłuż
zachodnich brzegów Afryki. Dalej płyną one
na W jako dwa prądy.
Od strony południowej wody te płyną na
W jako Prąd Południoworównikowy, by przed
kontynentem Ameryki Południowej rozdzielić
się na dwie części.
Południowa część tych wód została nazwana Prądem Brazylijskim; płynie on wzdłuż brzegów Brazylii na południe.
Północna część Prądu Południoworównikowego przed kontynentem Ameryki Południowej, na wysokości miast Natal i Recife,
skręca na północ i płynie wzdłuż brzegów brazylijskich na N-W jako Prąd Północnobrazylijski.
Po wodach tego prądu płynąłem przez ostatnie dwa tygodnie pierwszej części wyprawy.
Od miejsca spotkania się wód prądów Gwinejskiego i Benguelskiego w Zatoce GwinejNa kajak – jak do hotelu –
przylatywały na noc morskie ptaki
fot. Aleksander Doba

skiej płynące na W północne masy wód zosta- Prądu Północnorównikowego (między połuły nazwane Równikowym Prądem Wstecznym. dnikami 25°W a 40°W) i z nimi płyną na W.
Płynie on na W (mniej więcej do południka
Większość „zawirowanych” wód, płyną30°W). W pobliżu kontynentu Ameryki Po- cych na E (między południkami 25°W a 5°E),
łudniowej południowe „strugi” tego prądu łączy się z południowymi „strugami” Prądu
zmuszane są do zmiany kierunku na N-W i po Gwinejskiego, by po wpłynięciu do Zatoki Gwipołączeniu z północnymi „strugami” Prądu nejskiej zmienić na jej krańcu kierunek płynięPołudnioworównikowego płyną na N-W jako cia i ruszyć znowu na W, by dać początek Równikowemu Prądowi Wstecznemu.
Prąd Północnobrazylijski.
Nietypowo, ciekawie i decydująco na moją
Opisałem tak dokładnie Równikowy Prąd
wyprawę wpłynęły – płynące na W od Zato- Wsteczny, gdyż to on – wspomagany przez
ki Gwinejskiej – północne „strugi” Równiko- wiatry S, S-E i pośrednie wiejące z południa –
wego Prądu Wstecznego. Już na wysokości wynosił mnie na N. Ja, prawie przez całe czterTogo i Ghany (południk 5°E) do kontynentu naście tygodni mojej wyprawy, usilnie staAmeryki Północnej (południk 35°W, a nawet rałem się płynąć na S (kurs na busoli 180°).
40°W) z północnych części tego Prądu odpły- Niestety, prąd i wiatry oraz kilkadziesiąt burz
wają stopniowo – zmieniając kierunek i szyb- były silniejsze ode mnie.
kość – wirujące „strugi” wód. Taka zmieniająNa odwzorowywaną na mapach trasę moca kierunek płynięcia „struga”, o szerokości od jego płynięcia wpływały: prąd (siła i kierunek),
kilkudziesięciu do kilkuset kilometrów, przyj- wiatr (siła i kierunek) oraz moje wysiłki przy
muje kierunki płynięcia z W, stopniowo zmie- wiosłowaniu w zamierzonym kierunku (najniając na N-W W; N-W; N N-W; N; N N-E; N-E; częściej na S, czyli kurs 180° na busoli). DopieN-E E; E. Zmiana kierunku płynięcia z W na E ro wypadkowa tych działań dawała ślad na ma(wody płynące na zachód skręcają stopnio- pie, a był on bardzo różny od moich planów
wo na wschód – zwrot o 180°) odbywa się na i wysiłków.
Mam nadzieję, że dociekliwi i cierpliwi – po
przestrzeni około 1000 km. Ta zmiana kierunku
płynięcia części wód stała się przyczyną nada- doczytaniu do końca powyższych wyjaśnień
nia temu prądowi nazwy Równikowego Prądu – będą rozumieli, dlaczego ja takie harce na
Wstecznego. Należy wyjaśnić, że zawirowania Atlantyku wyprawiałem.
Dziękuję za uwagę, Olek.
te są zmienne w czasie; zmienia się miejsce
powstawania poszczególnych zawirowań, ich
kierunek i prędkość.
Równikowy Prąd Wsteczny jest jednym z najsłabiej poznanych i przewidywalnych prądów
oceanicznych. Wody tych wirujących „strug” po
przyjęciu kierunku wschodniego (E), przeciwnego do głównego kierunku płynięcia na W, łączą się stopniowo z południowymi „strugami”

Ryby były stałymi towarzyszami mej Wyprawy. Już pierwszego dnia podpłynęły do kajaka małe (do 100 mm długości) rybki. Na drugi
dzień dołączyły do mnie ryby najwierniejsze,
wielkości średniego śledzia. Barwa żółto-złota z dwoma błękitnymi paskami wzdłuż każdego z boków. Czy to były stale te same ryby,
czy też się zmieniały, nie potrafię powiedzieć.
Na kilka dni przed Brazylią znikły. Gdy wyciągałem z wody dryfkotwę w kształcie zamkniętego stożka, czasem w jej końcu było kilka takich ryb. Robiłem z nich zupę rybną, a czasem
zjadałem je na surowo.
Ryby mahi-mahi, zwane też złotymi makrelami, smaglami lub dolphin fish (ang.), dorado (hiszp.), dołączyły do mnie po tygodniu
od wypłynięcia z Dakaru. Drapieżne ryby okoniokształtne z rodziny Coryphaenidae – koryfeny. To piękne, osiągające długość 1–1,5 m,
drapieżne, szybkie (rozwijają prędkość ponad
90 km/godz.) i ciekawskie ryby. W ciągu dnia
towarzyszyło mi 5–6 osobników. W nocy po 10
z lewej i prawej burty kajaka. Opuściły mnie
dopiero ostatniej doby przed Brazylią. Rybom
tym bardzo smakowały latające ryby.
Ryby latające – ptaszory, ptaszorowate. Rodzina morskich ryb belonokształtnych. Gdy

fot. Aleksander Doba

Dużo różnych ryb stale
mi towarzyszyło

mahi-mahi wyczuły latające ryby, rzucały się
za nimi w pogoń, pędząc bardzo szybko. Latające ryby (wielkości małego śledzia) uciekały
całymi stadami. Gdy drapieżniki były tuż-tuż,
wzbijały się nad powierzchnię wody na wysokość około metra, rozpościerały szeroko błoniaste płetwy piersiowe i szybowały na odległość
około 100 m. Drapieżne mahi-mahi nie po to
goniły latające ryby, by je wystraszyć, ale by je
zjeść. Podczas ucieczki lotem szybowym małych ryb (z prędkością 70–90 km/godz.) wielkie
drapieżniki pędziły za nimi tuż pod powierzchnią wody, skacząc w powietrzu na 3–4 m. Gdy
latające ryby wodowały, drapieżniki były tuż za
nimi. Wtedy następowała masakra.
W dzień były to piękne spektakle. W nocy,
gdy płynąłem bez okularów, polowania takie
były dla mnie niebezpieczne. Przecież latające ryby w panice nie zwracały uwagi na to,
co jest na ich trasie, i wpadały na mnie, uderzając mnie w czoło, policzki, pierś i plecy. Na
szczęście nie trafiły w oko. Gdy latające ryby
uderzały w pałąki, czasem wpadały martwe
do kokpitu kajaka. Pewnego ranka znalazłem
osiem takich latających ryb. Oczyściłem je z łusek i wnętrzności, a następnie zjadłem na surowo – pycha.
Inne ryby też do mnie podpływały, lecz nie
towarzyszyły mi stale.
Wyjątkowymi towarzyszami były dwie ryby
podnawki. Jedna nawet wpełzła na bok kajaka
i obserwowała mnie, przywarłszy do burty na
wysokości kokpitu – około 300 mm nad wodą.
Wyczuwałem jej wzrok na sobie! Inna podnawka przebywała w rejonie steru. Gdy próbowa-

łem sięgnąć do niej ręką, nagle przemieszczała się o kilkanaście centymetrów, unikając
kontaktu. Zostawiłem więc w spokoju małą
(100 mm długości) pasażerkę.
Podnawki to morskie ryby okoniokształtne
z rodziny podnawkowatych. Osiągają długość
do 110 cm. Ich pierwsza płetwa grzbietowa
przekształciła się w leżącą na głowie przyssawkę, którą przyczepiają się do rekinów i innych
ryb, żółwi lub dna statków. Żywią się resztkami
pozostawionymi przez swoich nosicieli.
Były też ryby podobne wielkością i wyglądem do mahi-mahi lecz jakby nafosforyzowane. W dzień, a szczególnie w nocy, całe ich
ciało lekko świeciło. Pływały w zasięgu mojego wzroku przez około tydzień. Najczęściej
widziałem je na głębokości od kilku do kilkunastu metrów. Gdzie znajdowały się nocą,
mogłem się przekonać, widząc w głębinie poruszającą się jasną plamę koloru zielonkawoniebieskawego.
Jedna taka ryba, lekko świecąca, przepływała kiedyś około 2 m od kajaka na głębokości
2 m. Jej ciało miało lekko złocisty kolor. Jakże
byłem zdziwiony, gdy zaobserwowałem coś
jakby odrywające się z ciała ryby malutkie
płatki – prawie pył. Było tego dużo. Tak jakby
przed chwilą rybę ktoś obtoczył w płatkach,
a ona, płynąc powoli, pozbywała się ich. Te jakby płatki zanikały w odległości kilkunastu centymetrów od ryby. Przypominały trochę płatki
złota pływające w wódce „Goldwasser”. Zanikanie tych płatków nie przypominało jednak
zachowania płatków w wódce – w butelce nie
zanikały.
Już w Brazylii Miłosz (syn pani Ewy, właścicielki rezydencji w Praia das Fontes), gdy opowiadałem mu o takich świecących rybach,

fot. Aleksander Doba

Ryby

Ryby mahi mahi to długie na ponad
metr, bardzo szybkie drapieżniki.
Ich łeb wielkości mojego uda i ostre
zęby budziły respekt

przekonywał mnie, że to jakieś ryby nieznane
dotąd nauce. On z zamiłowania interesuje się
ichtiologią i o rybach o tak ciekawych właściwościach nic nie wie. Starałem się znaleźć jakieś informacje potwierdzające istnienie takich
ryb. Niestety, nie znalazłem.
Zainteresowało mnie zjawisko bioluminescencji (zob. hasło „Bioluminiscencja"), które
jest chyba mocno związane z tymi rybami. Szukając w encyklopediach wiadomości
o świecących rybach, napotkałem ciekawe
stwierdzenie, które zacytuję: Ciągle nie znamy rzeczywistej liczby gatunków zamieszkujących naszą planetę, mimo że nauka opisała ich
już ponad półtora miliona. Szacuje się, że może
ich być nawet 20 razy więcej, więc sporo odkryć
jeszcze przed nami, również w dziedzinie bioluminescencji i luminescencji ogólnie.
Zrobiłem tym interesującym rybom kilka
zdjęć. Niestety, nie pływały blisko mnie, i te
fotografie chyba nie wystarczyłyby do tego,
aby potwierdzić, że odkryłem nowy gatunek
ryb. Być może komuś uda się dokładniej zbadać, sfilmować, sfotografować tak różne od innych ryby. Poczułem się trochę jak odkrywca,
ale tylko trochę.

Rekiny
Rekiny to też ryby. Blisko mnie widziałem
ich jedynie kilkanaście. Pewnej nocy wiosłowałem sobie, oglądając gwiazdy przy wyłączonym świetle nawigacyjnym (oczywiście,
sprawdzałem czasem, czy jakiś statek nie płynie szybko na mnie), gdy poczułem uderzenie
skegiem kajaka w coś. Skeg to najniższa część
kajaka chroniąca ster, wystająca około 250 mm
pod dnem kajaka. W co mogłem uderzyć?
Ocean miał w tym miejscu kilka kilometrów
głębokości.
Zapaliłem światło nawigacyjne i siedząc
w kokpicie z wiosłem w ręku, rozglądałem się
dookoła, lustrując powierzchnię wody. Nic niezwykłego nie dostrzegłem. Wtem, po niecałej
minucie po pierwszym, poczułem drugie uderzenie z tyłu kajaka. Oho, to nie ja kajakiem
w coś uderzam, tylko coś żywego trąca mnie.
Zdziwienie i lekki niepokój – co to może być?
Dostrzegłem wtedy z lewej strony wielki łeb
rekina, zamierzającego przepłynąć pod kaja-

kiem na wysokości moich kolan. Moja reakcja była szybka – walnąłem go wiosłem w łeb.
Przepłynął jeden metr, dwa, trzy. Trzyipółmetrowy rekin przepłynął w poprzek kajaka.
Jest jeden, czy może jest ich więcej wokół
kajaka? Co będzie dalej? Po około trzydziestu
sekundach znowu z lewej strony, tak jak poprzednio, podpłynął rekin. Tym razem mocniej oberwał wiosłem w środek głowy. Oczy
miał małe, i wolałem walnąć go w łeb. Znowu
te trzy i pół metra rekina przepłynęło tuż pod
kajakiem. Nie pomyślałem wtedy żeby go pogłaskać, chociaż był tak blisko.
I koniec historii z tym rekinem. Podsumowując zatem? On (a może ona) uderzył w kajak dwa razy, a ja dwa razy mu oddałem. Albo
inaczej. Pierwszy raz stuknąłem go na powitanie: hello; drugie stuknięcie to pożegnanie: bye,
bye. Nie znam się na rekinach, ale to na pewno
nie był rekin młot. Jego łeb nie był spiczasty,
lecz obły. Chyba był to rekin tygrysi.

Równik
Równik to najdłuższy równoleżnik oddzielający ziemską półkulę północną od półkuli południowej. Już sama nazwa sugeruje równość
dnia i nocy w jego pobliżu (trwają po około
12 godzin).
Nie mogłem doczekać się tej chwili, gdy po
raz pierwszy znajdę się za równikiem. Płynąc
kiedyś z Polic do Narwiku, za koło podbiegunowe północne, przepłynąłem za dnia, tak
by widzieć kilkumetrowej wielkości ażurowy

globus na skałach. Turyści, obserwując ten
widoczny z daleka znak, mogli być pewni, że
właśnie przekraczają lub przepływają za ten
specyficzny równoleżnik.
Jak to będzie z równikiem? Byłem bardzo
daleko od lądów. Pochmurna, choć księżycowa noc. Patrzę często na wskazania GPS. Cały
czas literka N wskazuje, że jestem na półkuli
północnej. Stopnie już mam zerowe, minuty
też. Maleją wskazania sekund kątowych.

Trochę teorii. Obwód równika wynosi 40 000 km = 21 600 mil morskich (Mm) –
360 stopni. Jeden stopień to 60 Mm = 111,111 km.
Jedna minuta to 1 Mm = 1852 m.
Jedna sekunda to około 31 m. Kabel to jedna
dziesiąta Mm = 185,2 m.
Kilkanaście sekund kątowych przed równikiem, czyli kilkaset metrów wcześniej, jak na
specjalne życzenie odsłania się kurtyna chmur
i pokazuje Księżyc w pełni. Ocean spokojny,
lekki wiatr, około 1°B z lewej burty (wschodni). Fale łagodne wysokości około 1,5 m. Gdzie
ten równik, przecież nie mogę przegapić TAKIEGO momentu: pierwszy kontakt z równikiem, i to sam na sam. Przyglądam się bardzo
ciemnym wodom z połyskującymi fragmentami fal, które odbijają w moją stronę świat-

ło słoneczne odbite od Księżyca. Wiosłuję, patrząc na ekran GPS.
Jest ta chwila. Wszystkie wskazania: stopnie, minuty, sekundy – same zera, lecz N zastępuje S. Jest! Tu jest równik. Przepłynąłem
go na grzbiecie fali, lekko poklepując wiosłem. Wspaniałe uczucie. Zasłużyłem na małą
nagrodę.
Zabrałem na Wyprawę trzy butelki wina
własnej roboty. Ostatnią miałem otworzyć na
półkuli południowej. Ta chwila nastąpiła. Uczciłem ten moment trzema łykami wina. Smakowało wyśmienicie. A co z chrztem na równiku? Sam siebie przecież nie będę chrzcił. Co się
odwlecze… Chrzest miałem solidny w ciągu
dnia – rodzina burz przez trzy godziny ochrzciła mnie dokładnie!

Przede mną ekscytująca chwila.
Mam przepłynąć poza koło podbiegunowe północne.
Turystom (mnie też) tę specyficzną linię sygnalizuje
ażurowy globus kilkumetrowej średnicy
(wyprawa z Polic do Narwiku)
fot. Aleksander Doba

Radość
to też radość; jak odmienna interpretacja niż
u nas, gdy radością jest słońce w pełnej krasie. Radowały mnie zdarzenia małe i duże.
Ptaki, ryby, chmury, gwiazdy, statki, ludzie,
krajobrazy itd. Świat jest piękny i radości
z jego poznawania i przeżywania można
mieć wiele.

Relaks
Relaks to oczywiście bardzo miły stan, któremu czasem się oddawałem. Wiosłowanie średnio 10–12 godzin na dobę. Spanie na raty (po
dwie–trzy godziny), w sumie około 5–6 godzin
na dobę – stałe uczucie niedosytu snu. Przygotowywanie i spożywanie posiłków. Usuwanie
wody z kabiny spod gretingów oraz z komory
bagażowej (kondensująca się para wodna, zachlapania). Przegląd kabiny i komory bagażowej z kontrolą instalacji wodnej i elektrycznej.

Różne ptaki przylatywały na kajak dla relaksu
fot. Aleksander Doba

Pozyskiwanie wody pitnej. Zapiski w dzienniku pokładowym. Kąpiele, mycie się, pranie
ubrań (właściwie tylko koszuli). Analiza przepłyniętej trasy i obmyślanie strategii posuwania się względem dna w kierunku celu Wyprawy, czyli Fortalezy w Brazylii. Jeszcze różne
bieżące zajęcia i chyba zostaje trochę czasu
na relaks. Wszystko ważne zrobione. Czuję
porządne zmęczenie po wielu godzinach solidnego wiosłowania.

fot. Aleksander Doba

Radość – to mało, po przepłynięciu równika towarzyszyła mi wielka radość. Inne radości? Cóż, jako optymista radowałem się często. Po ustaniu burzy – radość. Zobaczyłem
inny gatunek ryb podpływających do mnie –
radość. Rozmowa telefoniczna z żoną – radość. Chmury zasłoniły mi słońce na dłużej –

Samotność
Samotność – jak ją odczuwałem i jak sobie
z tym radziłem? To często zadawane pytania.
Tak długo sam jeszcze nie byłem. W wypadku moich poprzednich wypraw, samodzielnie
zorganizowanych i realizowanych, okresy bez
kontaktu z ludźmi były najwyżej kilkunastodniowe. Gdy jestem dobrze przygotowany na
samodzielne przebycie jakiejś trasy, mam odpowiednie wyposażenie, wystarczającą ilość
żywności i wody, to kilkudniowa samotność,
czy nawet kilkunastodniowa, nie stanowią
problemu. Ja jednak przewidywałem konieczność przebywania tylko z sobą samym przez
kilka miesięcy na ogromnych przestrzeniach
oceanu. Jak się do tego przygotować psychicznie. Czy nie będę miał jakichś zaburzeń psychicznych z tym związanych? Czy może grożą

mi omamy z kuszącymi syrenami, zachęcającymi do wspólnej kąpieli.
Czytałem relacje rozbitków czekających na
ratunek w tratwach ratunkowych. Czasem nie
byli samotni, było kilka osób na tratwie. Ale po
kilkudziesięciu dniach ktoś z nich nie wytrzymywał i skakał za burtę. Relacje żeglarzy, jak
kilka osób na małej powierzchni jachtu z przyjaciół zmienia się w…, różnie to bywa.
A ja cóż, mam być sam. Co prawda z interesującym człowiekiem, którego lubię (tak, tak,
sam siebie lubię). Jak to będzie? Byłem pochłonięty rosnącą liczbą różnych ważnych spraw
do pilnego załatwienia przed wysłaniem kajaka statkiem do Afryki.
W dniu załadunku kajaka na statek wynikło wiele dodatkowych spraw i opóźnienia

Wyznaczyłem trzy dni w tygodniu i godziny dyżurów, gdy miałem włączone oba telefony i czekałem na rozmowę. Mogłem wysyłać
i odbierać SMS-y. Umawiałem się nawet na wywiady. Przez specjalny nadajnik systemu GPS
SPOT wysyłane były co dziesięć minut sygnały
do satelity z moją dokładną pozycją. Moim zadaniem było tylko wymienianie baterii i pilnowanie poprawności pulsowania diod kontrolnych. Przy nieprawidłowym pulsowaniu – znak,
że sygnały nie są wysyłane – musiałem wyłączyć urządzenie i inicjować łączność na nowo,
tak aby ciągłość sygnałów była zachowana.
Moją trasę można było śledzić na bieżąco na
stronie Wyprawy http://www.aleksanderdoba.
pl dzięki nanoszeniu wskazań odbieranych za
pośrednictwem satelity przez sztab nadzorujący Wyprawę w stoczni Andrzeja Armińskiego w Szczecinie.

fot. Aleksander Doba

s powodowały, że wróciłem do domu dopiero
przed północą. Byłem spóźniony o blisko osiem
godzin. Miałem odebrać z dworca żonę, wracającą po kilkunastodniowym urlopie (wyjechała z koleżanką). Miałem posprzątać mieszkanie. Porozkładane miałem po całym domu
różne rzeczy, potrzebne mi na kilkumiesięczną
Wyprawę, aby łatwiej ocenić, co wziąć ze sobą.
I takie mieszkanie zastała żona. Zrobiła dokumentację zdjęciową tego „bałaganu”, według niej. To, że ja wybierałem się na Wyprawę
życia i miałem mnóstwo spraw do załatwienia,
nie było ważne – całkowity brak zrozumienia. „Porządek” zrobiłem w ciągu godziny, lecz
o osiem godzin za późno!
Po wysłaniu kajaka statkiem intensywność
działań nie dość, że nie ustała, ale nawet wzrosła. Przecież wybierałem się w bardzo długą
i niepewną podróż. Jestem realistą i musiałem
wziąć pod uwagę to, że mogę nie wrócić. Bywało, że ktoś wychodził do kiosku za rogiem po
jakiś drobiazg i… nie wracał do domu!
Starałem się załatwić wszelkie sprawy życiowe. Wydałem dokładne dyspozycje rodzinie,
głównie żonie, co, gdzie, kiedy i w jaki sposób
załatwiać. Dostęp do mojego konta z potrzebnymi hasłami. Wyobraźcie sobie, że na przykład za dwa tygodnie wyruszacie z domu „na
zawsze”. Co macie do załatwienia?
Uporałem się z tymi sprawami, choć z trudem. Człowiek to istota społeczna. Brak kogoś
bliskiego, a nawet obcego, ale człowieka, to
duży problem. Ja nastawienie miałem takie:
będę płynął sam, ale nie samotnie. Miałem
przecież telefon satelitarny z zasięgiem na cały
świat (jeszcze jeden zapasowy). Mogłem sam
dzwonić do różnych osób. Mogłem odbierać
telefony podczas dyżurów.

Spotkania
Spotkania ze statkami na Atlantyku miałem
średnio co dwa tygodnie, w dzień i w nocy. Kilka razy były to bliskie spotkania – 100–200 m
ode mnie. Przez ocean pływają duże statki,
wielkości osiedlowego bloku. Oczywiste jest,
że to ja wcześniej je dostrzegałem. Gdy jednak zauważyłem, że statek zmienia kurs i płynie prosto na mnie, cieszyłem się – zauważyli
mnie. Musiałem wtedy „ogacić” się. Ze względu na upał, ciągłe pocenie się i słabą wentylację w pachwinach ubierałem się bardzo
skromnie, lecz elegancko. Na głowie kapelusz

tropikalny z szerokim rondem. Biała koszula
z długimi rękawami; czasem białe rękawiczki.
I to wszystko!
Przed spotkaniem z cywilizacją zakładałem chwilowo majtki. Przygotowana lornetka, krótkofalówka, aparat fotograficzny. Przy
maksymalnym zbliżeniu machanie rękoma
towarzysko, uśmiechy, i do widzenia. Nie potrzebowałem żadnej pomocy, lecz widok ludzi
z bliska (100 m) dodawał mi otuchy – miałem
świadomość, że gdybym potrzebował pomocy,
to z pewnością by mi jej udzielono.

Strach

Tornado, w Polsce nazywane trąbą powietrzną, to gwałtownie wirująca kolumna powietrza,
będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi lub wody i podstawą cumulonimbusa. Zwykle przyjmuje postać widzialnego leja
kondensacyjnego, węższym końcem dotykającego ziemi lub wody.
Trąby powietrzne potrafią narobić rabanu!
Ja byłem od niej oddalony tylko o 25 m i nie
bałem się. Jak to możliwe? Po prostu nie zdążyłem się wystraszyć. Pod koniec jednej z burz
zauważyłem z lewej strony przed dziobem ka-

jaka coś jakby dym kłębiący się na powierzchni oceanu. Fale miały wtedy około 2,5 metra
wysokości.
Oczywiście to nie był dym, ale trąba powietrzna, przemieszczająca się w defiladzie
przede mną, na szczęście oddalając się szybko. Fascynacja tym widowiskiem opóźniła mój
refleks. Aparat! Zrobiłem zaledwie kilka zdjęć
oddalającej się trąby powietrznej. Wyraźny lej
wirującego powietrza między chmurą a oceanem. Nie jestem taki odważny, po prostu nie
zdążyłem się przestraszyć.

Do kokpitu zaprosiłem moją
19-miesięczną wnuczkę Olę

Police. Kajak na lawecie podczas jedynej
publicznej prezentacji (na dzień przed
załadunkiem na statek)

fot. arsobatravel.pl | Joanna Urban

że wkrótce podpłyną i na wymianie uprzejmości się nie skończy. Posiadaną gotówkę
w euro i dolarach podzieliłem na kilka części, aby się ewentualnie wykupić. Może jeden aparat fotograficzny im dam? Telefony
komórkowe? Drugi aparat i kamerę? UKF-kę?
Byle nie telefony satelitarne! Czym jeszcze
mógłbym się wykupić? Jaki sprzęt ich zadowoli? Czy moje ubrania będą wystarczającym
okupem? Po większym rabunku musiałbym
wrócić do Afryki, przerywając Wyprawę. Mój
strach rósł wraz z zapadającym zmierzchem.
A jeśli żaden okup ich nie zadowoli? Czy nadawać i jaki sygnał alarmowy? Przecież skutecznej pomocy nie mogę szybko oczekiwać, jeśli
w ogóle taka zostałaby wysłana. Mogę ostatecznie wysłać sygnał alarmowy SPOT-em,
ale co dalej?
Strach coraz większy. Różne myśli i warianty tego, co może się dziać za chwilę. Zapadła ciemność. Mój kajak „dla bezpieczeństwa” –
w takiej chwili to ironia – pomalowany był na
jaskrawy żółty kolor oraz intensywną biel. Miał
być i był widoczny. Łódź rybaków w barwach
ochronnych nie była widoczna. Oni nie włączali światła (nawet jeśli je mieli). Ja też nie włączałem, chociaż byłem świadomy, że jestem lepiej
widoczny niż ich łódź.
Czas dłużył się niemiłosiernie. Nie rozumiałem, dlaczego nie podpływają. Przecież nie
czekają na zaproszenie. Powoli napięcie słabło
i rosła nadzieja. Może nie podpłyną? Po godzinie byłem prawie pewien. Dali mi spokój, napędziwszy jedynie ogromnego stracha. Tej nocy
z napięcia nie mogłem zasnąć. Chciałem jak
najszybciej oddalić się od Afryki.

fot. arsobatravel.pl | Joanna Urban

Strach ze spotkania. Trzeciego dnia Wyprawy
ocean zdawał się pusty. Lądu już dawno nie
widać, aż tu nagle podpływa do mnie długa
na 15 m łódź rybacka z siedmioma rybakami –
żadni piraci, zwykli, biedni rybacy. Na pustym
oceanie tylko ja i oni. Podpływają blisko i próbują złapać za pałąki kajaka. Ja odpycham się
wiosłem od ich burty.
Coś pokrzykują po francusku (w Senegalu,
dawnej kolonii francuskiej, językiem urzędowym jest francuski). Ja tego języka nie rozumiem, ale najstarszego języka świata – migowego – nie sposób nie zrozumieć, tym bardziej
że już kiedyś byłem przez miesiąc w Ghanie.
Pytają gestami o papierosy – nie palę i nie
mam, staram się przekazać. Coś do jedzenia,
bo są głodni, pokazując charakterystyczny,
afrykański gest. Jak im wytłumaczyć, że nie
mam nic do podzielenia się z nimi?
Te „negocjacje” trwały kilka jakże dłuuuuuugich minut. Miałem szczęście, że to byli zwykli rybacy, biedni, ale uczciwi. Nagle odpłynęli. Wystarczyło, by jeden z nich rzucił hasło:
„On na pewno jest bogaty, wejdź, Ali, na pokład i sprawdź, czym może się z nami podzielić”. Lepiej sobie nie wyobrażać, co mogłoby się
wówczas stać. Co by ich zadowoliło? Poczułem
wielką ulgę, gdy się oddalili.
Strach powrócił ze zwielokrotnioną siłą jeszcze
tego samego dnia. Na pół godziny przed zmierzchem z całkowitej, wydawałoby się, pustki oceanu wyłoniła się podobna łódź rybacka. Zbliżyła
się od strony rufy na odleglość 500 m i powoli
płynęła zygzakami, utrzymując dystans.
Na co i dlaczego czekają? Przecież jesteśmy sami, tylko ja i oni. Co robić? Zakładam,

Tornado

Tragedia
Nie na oceanie, lecz już w Brazylii, po moich
dwukrotnych spotkaniach z bandytami, doszła mnie tragiczna wiadomość. Celina Mróz
i Jarek Frąckiewicz – kajakarskie małżeństwo
z Gdańska – zostali zamordowani w Peru na
rzece Ukajali 27 maja 2011 roku. Jarka znałem
od dwudziestu ośmiu lat, Celinę od kilkunastu.
Wspaniali, serdeczni ludzie.
Gdy byłem w Peru, wymieniałem z nimi serdeczną korespondencję. Gdy przestały napływać od nich wiadomości, po tygodniu byłem
już bardzo zaniepokojony i przeczuwałem, że
stało się coś złego.

Miska i szampon na uwięzi –
przygotowane do kąpieli
fot. Aleksander Doba

Ja zacząłem spływ rzeką Huallagą – głównym dopływem rzeki Marañón, jednej ze źródłowych rzek Amazonki. W miejscu połączenia
się Marañón i Ukajali rzeka zaczyna nazywać
się Amazonką.
Wystartowałem 23 maja z Yurimaguas
w Peru. 19 i 26 czerwca uzbrojeni bandyci obrabowali mnie. Tylko obrabowali. Miałem szczęście. Przerwałem spływ 28 czerwca po dopłynięciu do Manaus.
Mój ogromny niepokój o los Celiny i Jarka
potwierdziła na początku lipca wiadomość
o ich śmierci. Cześć ich pamięci.

Upał, udar cieplny
Cała Transatlantycka Wyprawa Kajakowa mia- łem kapelusz tropikalny z szerokim rondem,
ła odbywać się w tropikach. Ja jestem dość białą koszulę z długimi rękawami i… nic więcej.
odporny na chłodne warunki. Wtedy łatwiej Ubiór miał mnie chronić od słońca. Kokpitu najmobilizuję się do wysiłku. Gorąco i upał mnie częściej nie zakrywałem fartuchem. Fartuchem
rozkładają. W taką pogodę najchętniej położył- osłaniałem jedynie nogi przed słońcem.
Mimo upału i chęci poleżenia w cieniu kilka
bym się w cieniu, popijał coś zimnego i… dolce far niente, jak mawiają Włosi, słodkie nicnie- razy świadomość ogromnej trasy do przepłyrobienie.
nięcia i moje słodkie nic nie robienie zmusiły
Upał to coś normalnego w tropikach. Oka- mnie do wiosłowania w upale. Sprzeczne odzało się, że jakoś go znoszę. Kilka lat temu czucia, ale obowiązek mobilizował do działania.
w Ghanie jechałem autobusem około 30 km Gdy organizm z trudem radzi sobie z upałem,
z Temy do Akry (stolicy). Tam nie ma pustych wszelki wysiłek fizyczny podnosi temperaprzebiegów, autobus rusza wtedy, kiedy jest turę ciała i może doprowadzić to do udaru
komplet pasażerów (ścisk niemożebny). Upał cieplnego. Początki tego kilka razy odczułem.
na zewnątrz. W środku gorączka jeszcze więk- Ty głupolu, co robisz? Kto ci pomoże, jak
sza, zaduch. Kilkadziesiąt osób w autobusie – omdlejesz? To działało na krótko. Po jakimś
ja jeden biały. Pocimy się wszyscy.
czasie wracała chęć powiosłowania. W końcu
Pytam sąsiada z lewej: „Gorąco?”. „Uff, jak go- po kilku takich nieracjonalnych próbach przerąco” – i ociera rękawem pot z czoła. Pytam są- stałem wiosłować w upale. Przeznaczałem na
siada z prawej: „Gorąco?”. „Oj, jak gorąco”. I jak ja tę robotę początek i koniec dnia oraz noc.
się poczułem? Wspaniale,
było mi potwornie gorąco, ale jak oni, tubylcy narzekali na gorączkę, to dla
mnie było już normalnie,
też gorąco. Ze zdziwieniem stwierdziłem, że jakoś znoszę te upały (z trudem, ale znoszę).
Za dnia starałem się
chronić przed słońcem.
Na pałąkach rozpinałem
płachtę do zbierania wody
deszczowej, by zyskać trochę cienia. Sam nakładaPłachta do łapania
wody deszczowej
dawała też cień
fot. Aleksander Doba

Wyczerpanie
Pamiętałem ogromne problemy z wydostaniem się z plaży w pobliżu Świnoujścia podczas
końcowych prób morskich. Miałem testować
kajak w warunkach zbliżonych do średnich
oceanicznych, próbując przepłynąć od Dziwnowa do Świnoujścia przy szybko rosnącej sile
wiatru zapowiadanego sztormu.
Niestety, po minięciu Międzyzdrojów (przepływałem tuż przy główkach mola) wiatr nasilał się szybko i dopychał mnie do brzegu. Miałem wpłynąć do Świnoujścia i transportem
lądowym dotrzeć do stoczni na końcowe prace i transport do portu na statek do Afryki.
Nie dałem rady. Strandowałem (dałem się
bezpiecznie wyrzucić na brzeg) na plaży 1 km
przed budowanym portem. Dopiero na drugi
dzień z trudem zorganizowana została moja
ewakuacja z plaży.

Wzmożony wysiłek ostatniego tygodnia,
i realne wydaje mi się dopłynięcie do Acaraú.
Ostatniej nocy z napięcia przysypiam czasami
na pół godziny, budząc się bez budzika. Wiosłuję, sprawdzam pozycję, wiatr, siłę prądu.
Przed świtem dostrzegam światła lamp.
Witam je okrzykiem: ZIEMIA!!! Wspaniałe uczucie. Potem pchanie kajaka na mieliznach przez
2 km do ujścia rzeki Acaraú podczas odpływu,
w napięciu, bo tam na mnie czekają.
Gdy wreszcie spotykam się z dwuosobowym komitetem powitalnym – Ambasadorem Polski w Brazylii panem Jackiem Junoszą
Kisielewskim i Jurkiem Arsobą, patronem medialnym Wyprawy, przy ujściu rzeki Acaraú –
oznajmiają mi, że oficjalne powitanie ma odbyć się w porcie około 7 km w górę rzeki.

Na płyciznach w rejonie ujścia rzeki Acaraú.
U końca wyprawy atlantyckiej
fot. Aleksander Doba

fot. Aleksander Doba

Wyczerpanie to stan organizmu, do którego starałem się nie dopuścić podczas żadnej
z moich wypraw kajakowych (i nie tylko takich).
Wyczerpanie na wyprawie kajakowej, zwłaszcza
samotnej, może mieć tragiczne skutki. Aż do rejsu transatlantyckiego nie dopuściłem ani razu
do takiej sytuacji i… może dzięki temu żyję.
Natomiast podczas tej Wyprawy doprowadziłem się do takiego stanu. Kiedy, jak i dlaczego – streściłem dokładnie po wylądowaniu w Brazylii, gdy przez kilkanaście dni wiele
godzin spędzałem przy komputerze, opisując moje działania, które nie zawsze docierały
w ginących gdzieś SMS-ach.
Ostatni tydzień na oceanie stał pod znakiem
mojej usilnej chęci wpłynięcia do ujścia rzeki
(a najlepiej do portu), by można było kajak
przetransportować do Fortalezy.

Nie mogłem dopuścić do takiego wariantu
w Brazylii. W ciągu ostatniego tygodnia na oceanie szukałem na mapie Brazylii, jaką dysponowałem (w skali 1 : 4 000 000), rzeki i portu na
zachód od Fortalezy.
Prąd Północnobrazylijski i wiatry południowo-wschodnie wynosiły mnie na zachód. Pierwszym miejscem, według mnie możliwym do
lądowania, była rzeka, port rybacki i miasto Acaraú, około 210 km na zachód od Fortalezy. Około 80 km dalej na zachód znajdowao się praktycznie ostatnie miejsce w Brazylii nadajce się
do lądowania – Camocim. Potem inny kształt
wybrzeża – bardziej równoleżnikowy – mógłby uniemożliwić mi przybicie do brzegu. Realne byłoby dopłynięcie do kontynentu Ameryki
Południowej dopiero w Gujanie Francuskiej.

Widzieli jeszcze moje heroiczne zmagania rzeki do niecierpliwie czekającego na mnie, koz rosnącym w siłę wiatrem. Kilkadziesiąt razy mitetu powitalnego.
Krótko przed zmrokiem dopłynąłem wreszspychany byłem z wąskiego, głębokiego nurtu na płycizny. Wychodzenie z kajaka, spycha- cie do miejsca, gdzie czekały na mnie te same
nie go na głęboką wodę, trochę wiosłowania osoby i trochę przypadkowej ludności mieji znowu płycizna. Niesamowite i czy potrzebne scowej. Moje „zadowolenie” z wyboru miejsca
ćwiczenia zmęczonego organizmu?
oficjalnego zakończenia Wyprawy wyraziłem
Byłem tak bardzo zmęczony, że nie dotar- przed dobiciem do pomostu, zadając pytanie:
ło do mnie, że ja, już po zakończonej Wypra- „Czy tu się kończy ocean?”.
wie – dopłynąłem przecież do kontynentu,
Po zapadnięciu zmroku czekała mnie jeszpostawiłem stopę na suchym lądzie – mam cze „premia”. Samochód nie mógł tutaj dojesam dostarczyć kajak do miejsca, gdzie cze- chać. Czekał na kajak około 700 m w górę rzeka samochód, aby go załadować i przewieźć ki. Ile można mnie dobijać? Te 700 m pod silny
do Fortalezy. Piękny brzeg z plażą i palmami prąd rzeki (zaczął się odpływ), witany serdeczbył tuż, tuż. Nie widzieli tego, czekając w ło- nie przez chmary moskitów i boleśnie kąsajądzi na płyciźnie przez trzy godziny? Przecież cych muszek, to była chyba „wisienka na torcie”
cel osiągnąłem, Wyprawę zakończyłem. Po- gnębienia szczęśliwego kajakarza po przepłyrobić zdjęcia przy pięknej plaży, wziąć kajak nięciu oceanu.
na hol i jazda.
Załadunek kajaka na samochód to fraszka,
Zostałem sam, walcząc z wiatrem, a potem chociaż zajmuje dwie godziny.
silnym prądem rzeki i doprowadzając się do
Późnym wieczorem pierwsza kolacja na
skrajnego wyczerpania ze świadomością, że suchym lądzie w restauracji na zaproszenie
przecież tam na mnie czekają. Kilka godzin za- pana ambasadora – pycha, pierwsze piwo Bojął mi ten samodzielny transport kajaka w górę hemia też!

fot. Aleksa

nder Doba

Latająca ryba.
Bardzo długie
płetwy piersiowe – do lotów
szybowcowych

Zaskoczenie, złość,
zwątpienie, zawstydzenie
Zaskoczeniem mimo rozeznania, wydawałoby
się, dostatecznego były dla mnie niezrozumiale
silne prądy nad górami Sierra Leone.
Po tym, jak dałem się zaskoczyć silnym prądom, na jakiś czas ogarnęła mnie złość, że
mimo wzmożonego wysiłku posuwam się bardzo powoli do przodu, a po odpoczynku (przecież nie jestem cyborgiem, by wiosłować bez
przerwy cała dobę) wręcz cofam się.
Zwątpienia w to, że Wyprawę ukończę, nie
miałem ani razu. Może trudno to zrozumieć,
ale nawet gdy po zrobieniu ogromnej pętli,
po tygodniu wzmożonego wysiłku, znajdowałem się dokładnie w tym samym miejscu,
nie zwątpiłem w końcowy sukces. Oczywiście,
wtedy dominowały u mnie inne uczucia niż radość. W wysyłanych SMS-ach podpisywałem
się jako „frustrat”.

Wyglądało to bowiem na mapie tak, jakbym
nic nie robił, wracając do tego samego miejsca. A ja wbrew pozorom wtedy najbardziej się
wytężałem, widząc, że prądy i wiatry wynoszą
mnie nie tam, dokąd zmierzam.
Jak mogłem się czuć, gdy podczas burzy
patrzyłem, jak kajak pędzony wiatrem gna
w złym kierunku i mój wielogodzinny wysiłek
tak łatwo jest marnowany. Powodów do zwątpienia miałem wiele.
Zawstydzenie. Cóż, głównie takie uczucie
mi towarzyszyło, gdy odpowiadałem na pytania o pierwszą próbę atlantycką. Popełniliśmy
z kolegą tyle błędów, że aż wstyd.
Wiele wspomnień pozytywnych z tamtej
próby też mam.

Ptak odpoczął u mnie
w kabinie. Podsunąłem mu
pod dziób małą latającą rybę
fot. Aleksander Doba

Zachwyt

Żółwie

Piękno przyrody wielokrotnie wprawiało mnie
w zachwyt. Jako były szybownik z zachwytem
obserwowałem rozwój chmur. Te tworzące
się szybko góry chmur. Wierzchołki buzujące energią (kalafiorowate kształty), wspaniałość i potęga burz. Zachwycały mnie również
pioruny, zwłaszcza w nocy. Waliły czasem co
sekundę. Nigdzie nie oglądałem takich wspaniałych spektakli burzowych jak na Atlantyku.
Wyładowania z chmur do wody. Najwspanialsze efekty dawały jednak wyładowania między chmurami burzowymi. Polecam!

Żółwie spotkałem na oceanie tylko dwa. Duży,
średnicy około metra, nie zbliżył się do kajaka
bliżej niż na 10 m.
Dwukrotnie mniejszy żółw pływał obok
mnie około godziny, pozując do zdjęć i filmu.
Piękne i sympatyczne stworzenie.
Do skorupy tego żółwia przywarły ryby podnawki, podróżniczki na gapę. Żółw ten stukał czasem skorupą o dno kajaka. Przypatrywaliśmy się sobie z ciekawością.

Urodziwy żółw płynął koło mnie
około godziny, pozując do zdjęć;
miał też pasażerki na gapę – ryby podnawki
fot. Aleksander Doba

>ZOBACZ KSIĄŻKĘ<
>KUP KSIĄŻKĘ<
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