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Szczęśliwie Irek ma zmotoryzowane potomstwo, więc na lotnisko w Świdniku dotarłem 
luksusowo  i  na  czas.  Na  lotnisku  mała  niespodzianka  bo  mimo  że  bramkę  przebrnąłem  bez 
specjalnych  (  pomijając  rozbieranie  do  rosołu  i  wydłubywanie  z  podręcznego  bagażu  całej 
elektroniki )  utrudnień to po chwili  głośniki na cały port obwieszczają „Pasażer Marek Popiel 
proszony jest o zgłoszenie się do...”. Nie wiem gdzie mieści się owo „do” ale wkrótce pojawia się 
uzbrojona w broń palną panienka i prowadzi mnie przez zakamarki portu wklepując tajne kody w 
kilku drzwiach po kolei.  Na miejscu inna,  równie uzbrojona panienka prosi o otwarcie z takim 
trudem domkniętej torby. Grzebie w niej dłuższą chwilę, i wreszcie znajduje moja pneumatyczną 
kamizelkę. „Tu zapewne jest jakiś ciśnieniowy nabój” stwierdza  i dodaje, że tego zapewne szukała. 
Oczywiście – bez tego naboju kamizelka nie byłaby dostatecznie pneumatyczna. Rozstajemy się w 
przyjacielskim nastroju  bo  okazuje  się,  że  panienka  również  interesuje  się  żeglarstwem ale  tą 
cholerną torbę znowu trzeba jakoś dopiąć.

Jak  się  później  dowiedziałem,  moja  wnuczka  stała  na  balkonie  i  machała  rączką  do 
przelatującego nad naszym domem samolotu więc muszę pamiętać, żeby skłamać i powiedzieć że 
widziałem to machanie. Reszta podróży prtzebiega bez przygód.. Na lotnisku czeka już Danusia, 
która  przyleciała  nieco  wcześniej  i  razem ruszamy najpierw  autobusem na  dworzec  kolejowy, 
później pociągiem do Sandefjordu. Po krótkich poszukiwaniach nawigacyjnej informacji ruszamy 
w kierunku portu. Wbrew mojej, pochodzącej  z mapy wiedzy, jest tu całkiem sporo marin ale, na 
szczęście, Piotr jest tu już od rana i wychodzi nam na spotkanie. Ufff! Stary dobry kredens na końcu 
gościnnej kei.

Powitalna kolacja i spać. Marina, niestety, jest w stanie zimowego snu i akumulatory głosno 
domagają  się  strawy.  Instaluję  swój  nawigacyjny  komputerek,  wymieniamy  żarówkę  światła 
silnikowego.  Niestety,  próba  wymiany wirnika  pompy wody w agregacie  kończy się  fiaskiem. 
Szkoda. Koło południa ruszamy do wyjścia z fjordu pod lekki  południowy wiatr. Gdy skręcamy w 
stronę  Oslofjordu można  pożegnać  się  z  silnikiem.  Piękna  półwiatrowa i  baksztagowa żegluga 
wzdłuż skalistych brzegów – w sam raz dla gentlemanów. Tylko akumulatory nadal głodne.

Kaholm mijamy po wschodniej stronie w środku nocy.  Nie mam odwagi wchodzić tam po 
omacku, więc resztę nocy spędzamy w dryfie i tylko kolejne wachty odpalają od czasu do czasu 
motorek,  gdy  z  ciemności  wyłania  się  jeszcze  ciemniejszy  brzeg.  Wreszcie,  wraz  z  poranną 
szarówką  ruszamy do mariny położonej na wschodnim brzegu wyspy. Jest weekend, więc długie 
poszukiwania  wolnego  miejsca nie  dają  rezultatu  i  wreszcie  cumujemy  longside  do  burty 
wypasionej  motorówki.  Gospodarze  pokornie  nie  protestują.  Zwiedzamy twierdzę,  muzeum  w 
którym można m.in.  zobaczyć film z pamiętnego ataku luftwaffe i  kriegsmarine na Oskarsborg 
zakończonego zatopieniem Bluechera.  Kawał historii  – polecam. W międzyczasie stadko Colin-
Archerów opuszcza gościnną keję więc możemy się przestawić i nabrać wody na drogę. O 1500 
ruszamy na południe. W świetle dnia można sobie pozwolić na przejście ciasną południową bramką 
i ruszamy z północno wschodnim teraz wiatrem na południe. Akumulatory nadal cieniutkie.

Przy latarni Heatteberget  nurkujemy między szkiery. Dokuczam Piotrowi, że to po to, by 
mu ulżyć w cierpieniu ale w rzeczywistości chodzi o to, by jak nabliżej Goteborga dopłynąć pod 
żaglami.  Lokalesi  na małych łódkach śmiało tną zakręty toru ale ja ostrożnie omijam wszelkie 
podwodne  przeszkadzajki.  Wreszcie  po  minięciu  szkieru  Roetskoerbrottet  i  związanej  z  nią 
„rosjanki” dobre się kończy. Resztę drogi trzeba powierzyc motorkowi. Silnik startuje niechętnie a 
kontrolki  niepokojąco  przygasają  przy  uruchomieniu  rozrusznika.  Nicto  –  po  drodze  bateria 
startowa przecież się podładuje.  Czołgamy się pod wiatr aż do drugiego mostu i koło wielkiego 
żaglowca Viking, pełniącego rolę rrestauracji, wchodzimy do marinki Lilla Bommen.



W  planie  jest  wyjście  przed  południem  i  odwiedzenie  po  drodze  muzeum  Volvo 
mieszczącego się w Arendal,  przedmieściu Goteborga jednakże próba uruchomienia silnika konczy 
się  niepowodzeniem.  Silnik  ledwo  się  obraca  a  przy  następnej  próbie  słyczać  tylko  stukanie 
elektromagnesu.  Identyfikacja  akumulatora  rozruchowego  wymagało  telefonicznej  konsultacji  z 
Prezesem po czym rozpoczyna się ładowania winowajcy. Po prawdzie to ofiary a nie winowajcy bo 
szybko się okazuje, że pasek napędzający alternator obwodu rozruchowego jest  luźny i alternator 
można bez oporu obracać palcami. Znajdujemy nawet stosowna kolekcje pasków ale okazuje się, ze 
nie wymaga on wymiany. Wystarczy go porządnie napiąć. 

Aby wykorzystać czas potrzebny do naładowania akumulatora,  postanowiamy odwiedzić 
muzeum Volvo drogą lądową. Danusia udaje się do informacji turystycznej gdzie nabywa stosowne 
bilety a i zasięga szczegółowych informacji na temat pożądanych numerów linii.  Po wrażenia z 
muzeum odsyłam do galerii  zdjęć.  W każdym razie,  warto  było.  Po  powrocie  okazuje się,  ze 
wprawdzie akumulator jest przyzwoicie naładowany ale rozrusznik nie startuje i nawet nie słychać 
szczęku  bendixu.   Pamiętając  o  istnieniu  nowiutkiego,  błyszczącego  elektromagnesu, 
przystępujemy  do  jego  demontażu.   Próby  odkręcenia  zacisków  elektrycznych  okazują się 
bezowocne  ale  na  pociechę  bendix  po  oczyszczeniu  zacisków wraca do  życia.  Kolejne  próby 
rozruchu potwierdzają sukces a napięcie mierzone na akumulatorze rozruchowym wynosi ca 14V 
zatem można  uznać,  że alternator  również  spełnia  swoje zadanie.  Zrobił  się  jednak wieczór  i 
postanowiamy wyruszyć dopiero następnego dnia bladym świtem.

Rano wczesna pobudka i w drogę. W porcie duży ruch lokalnych stateczków, więc trzeba 
uważać by się któremuś nie podłożyć. Rzeźwy wiatr z zachodu i dopiero po minięciu  zielonej tyki 
nr  28  można   skierować się  na  południowy zachód,  postawić  żagle  i  odstawoić  silnik. Kawał 
inteligentnej  żeglugi  od  skały  do  skały  i  dopiero  po  minięciu  latarki  Valee  wychodzimy na 
względnie otwarte morzu. Wieczorem wiatr słabnie i wreszcie nie ma się co oszukiwac.  Motorek w 
ruch. Budzę się nad ranem. Rzut oka na komputerek – wiele  nie  ujechalismy ale na pokładzie 
okazuje się, ze wiaterek wieje i to całkiem żwawy. Stawiamy kliwra i odstawiamy silnik.  Łódka 
nabiera życia ale   wiatr odchodzi na południowy zachód czyli dokładnia tam dokąd chcielibyśmy 
płynąć, a zapasy paliwa niebezpiecznie małe. Najpierw zrzucamy żagle i próbujemy  płynąć wprost 
do najbliższego portu którym jest Grenaa. Wprost pod wiatr płyniemy ca 1,5 węzła. Wygląda, że do 
portu  dojdziemy na  wieczór  jeśli  starczy  nam paliwa.  Dostawiamy grota  i  tak  wespół  zespół 
docieramy do portu o 1100.

Grenaa  nie  jest  specjalną  metropolią  ale  wystarczy do uzupełnienia  paliwa i  prowiantu. 
Można się również wykąpac. Dołącza do nas również Sebastian którego mięliśmy odebrać 100 mil 
dalej  w  Kolding.  Delegacja  odbiera  go  z  dworca  kolejowego  Wyspani  i  najedzeni  ruszamy 
nastepnego dnia w drogę. Wzdłóż brzegu, gdzie fala nie jest dokuczliwa, Wymyślny slalom między 
płyciznami  wokół  Samso  i  wreszcie  rankiem docieramy do  Małego  Bełtu.  Sporo  jachtów  ale 
statków praktycznie nie ma. W każdym razie dużo terrestrycznej zabawy w nawigację wspieranej 
komputerkiem. Ostatecznie krótko przed 15 docieramy do mostu w Sonderborgu. Na moście świeci 
się  godzina  najbliższego otwarcia  więc,  żeby nie  krążyć  na darmo,  cumujemy przy zachodnim 
pirsie. Most się otwiera i stado jachtów rusza w jego stronę. My statecznie, bliżej końca i kierujemy 
się do mariny. W marinie jest ciasno zatem cumujemy do czoła pomostu.  Cumujący obok Niemiec 
przestrzega nas że miejsce jest zarezerwowane. Rozsyłam wici w poszukiwaniu wolnegoi miejsca 
zdolnego pomieścic Roztocze ale w międzyczasie inny Niemiec informuje nas, że jacht dla którego 
to miejsce było zarezerwowane odpłynął już na dobre więc ostatecznie zostajemy. 

Jeszcze poranne zakupy i w drogę. Lekki wiatr pozwala postawić wszystkie żagle. W środku 
nocy dopływamy do płycizny przed Fehmarn.  Nie mam odwagi wciskać się po omacku pomiędzy 
płyciznami w drodze do Heiligenhafen więc zrzucamy żagle i stajemy w dryfie.  Świeci tylko białe 
światło na topie a słabe powiewy ni powodują specjalnego przemieszczania się jachtu..  Zostawiam 



tylko dyspozycję wachcie w jakim przypadku maja uruchomic silnik i ide spać, Szarym świtem 
ruszamy. Po drodze mijamy kawalkadę kutrów z wędkarzami opuszczającymi port. Ostatecznie, po 
łyżce do butów wciskamy się pomiędzy dalby na końcu pirsu 12. Cały dzień portowych rozkoszy 
przed nami.

Lunch na brzegu w postaci kanapki z dorszem, wieczorkiem wizyta w nastrojowej piwiarni. 
Heiligenhafen jakby trochę bardziej ucywilizowany w porównaniu  z moją ostatnią wizytą ale nadal 
urokliwy.  Ruszamy rankiem następnego dnia przeganiani przez kawalkadę tych samych kutrów 
które poprzedniego dnia nas witały.  Teraz pod most.  Każde przejście pod mostem stresuje mnie ale 
totaaj do kwadratu bo w opisie most ma tylko 22m prześwitu czyli tyle, ile nasz maszt wystaje nad 
wodę. Ja wiem, że przeswit oznacza bezpieczną wysokość ale i tak do mostu zbliżam się ze śladową 
prędkością. Wreszcie most za nami.  Tor pogłębiony idzie w kierunku pozwalającym postawić żagle 
i nawet w stronę Wismaru do którego bardzo chciałem  zawitać, ale czas nagli, bo Asia ma w piątek 
wieczorem zaplanowany samolot. Trudno – Wiesmar innym razem. Późnym wieczorem wchodzimy 
do Warnemuende, do wypasionej mariny Hohe Duene.  Nie szukam miejsca po zakamarkach tylko 
przyziemiam  na  końcu  pierwszego  z  brzegu  pirsu,  w  miejscu  przeznaczonym  specjalnie  dla 
wielokadłubowców.

Na rozkosze portowe nie ma zbyt wiele czasu, zresztą w Warnemuende byłem poprzedniej 
wiosny wraz z Borchardtem.  Korzystając z  portowego Wi-Fi ściągam aktualne mapy pogody a 
dodatkowo wysłuchuję niemieckiej prognozy z radia. Wychodzimy rankiem następnego dnia. Lekki 
wiaterek z SW pozwala postawić blistera.  Mijamy kolejno Darsser Ort, Dornbush i Arkonę. Wiatr 
cały czas słabiutki ale pozwalający żeglować w stronę Świnoujścia. Niestety, w miarę zagłębiania 
się  w zatokę  Pomorską  staje  się  coraz  bardziej  południowy.  Więc  prawy hals  doprowadza nas 
nieomal na wysokość Niechorza.  Lewy także nie jest dużo lepszy, ale w obawie o brak paliwa 
decyduję się żeglować do czasu,  gdy odległość od główek zmaleje poniżej 10 mil.  Mijamy tor 
wodny. Jest 9,5 więc zrzucamy żagle i odpalamy motorek. 

Na 12 kanale podsłuchuję  rozmowy pomiędzy  traffic  a  kapitanami  pchaczy i  statków z 
których wynika, że w porcie panuje miejscami gęsta mgła. Na morzu widocznośc jest jednak niezła. 
Na wszelki  wypadek  zgłaszam się  przez  radio  i  pytam  czy na  wejściu  nie  czekają  nas  jakieś 
niespodzianki.  Jedyną  niespodzianka  jest  wychodzący  prom,  ale  nie  jest  to  dla  nas  specjalne 
zagrożenie.  Pilnujemy  się  ciasno  zielonych  boi  i  prom  przechodzi  koło  nas  w  bezpiecznej 
odległości. Wreszcie skrecamy do pustawego basenu północnego i cumujemy longside tuż za stacją 
paliwową, by nastepnego dnia nie mieć kłopotów z uzupełnieniem paliwa. Cumy na lądzie, silnik 
odstawiony. Godzina 0220.

Kłaść się już nie ma po co – przecież trzeba Asię odprowadzić na poranny pociąg, żeby 
zdążyła na ten swój samolot do Luxemburga' Więc jeszcze trochę klaru, toast za cudowne ocalenie i 
pielgżymka do promu. Pożegnania i pożegnania przez cały dzień. Ja zostaję do soboty, by oddać 
jacht następnemu kapitanowi.

Dziękuję Ci moja załogo. Załoga, której nie trzeba wyszczekiwać tasiemcowych komend, 
bo wie co trzeba zrobić i wystarczy gest.  Która wie, ile łyżeczek kawy i ( pół łyżeczki ) cukru  
potrzebuje ich skiper. Załoga, która się lubi i nawet kiedy sobie depcze po rękach nie warczy na 
siebie. Dziekauję Wam za udany rejs i mam nadzieję, że jeszcze nie raz popłyniemy razem. Bo 
oczywiście, ważne na czym się płynie. Ważne również którędy. Ale najważniejsze – z kim!


