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Na wielk¹ wodê...
Zespó³ FunKayak
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Wiosn¹ 2005 r. zapragnêliœmy
spróbowaæ swoich si³ na morzu. Chc¹c stopniowo oswajaæ
siê z du¿¹ wod¹ wybraliœmy
Finlandiê i Alandy, planuj¹c
spêdziæ jeden tydzieñ na jeziorach, a drugi na morzu.
W trakcie wyprawy, dziêki
uprzejmoœci polskich dystrybutorów – Kano oraz Pro Kajak, przeprowadziliœmy porównawczy test dwóch kajaków
morskich zamieszczony
w WIOŒLE 2/2006 (Rainbow
Laser oraz Prijon Kodiak).
W bie¿¹cym roku wybraliœmy
siê z kolei do Szwecji. Ale zacznijmy mo¿e od pocz¹tku...
FINLANDIA I ALANDY
Pojezierze Fiñskie
W pierwszym etapie wyprawy udzia³ wziêli Kacper i Krakus. W ci¹gu pierwszych czterech dni przep³ynêliœmy 170 km tzw. Wielk¹
Pêtl¹ z Kerimaki na pó³noc, przez Park Narodowy Linnansaari i Savonlinnê, by wróciæ do
miejsca startu. Pi¹tego dnia 40 km przez Park
Narodowy Kolovesi, gdzie warto obejrzeæ z bliska rzadko spotykane w Finlandii dwudziestometrowe klify. Pojezierza fiñskie to raj dla
kajakarzy – ogromne, rzadko uczêszczane
przestrzenie, czysta woda, piêkna przyroda.

Zamek na skale w Savonlinnie.

Kotka
Po jeziornej zaprawie przyszed³ czas na
morsk¹ przygodê i noc¹ przenieœliœmy siê
w pobli¿e Kotki. Poranek powita³ nas deszczem, ale po œniadaniu stale wzrastaj¹cy wiatr
rozgoni³ chmury. Zeszliœmy na wodê w zatoce, przep³ynêliœmy 1,5 km do cypla, skrêt
w prawo i... pierwszy raz w ¿yciu znaleŸliœmy
siê na otwartym morzu. Wiatr 2-3°B, lewy bajdewind, stan morza 2°P. Pierwszy przelot
otwartym morzem, przez zatokê, do odleg³ej
o 4 km wyspy. Kajaki skaka³y na falach, woda
zalewa³a pok³ady, a my cieszyliœmy siê jak dzieci. Na bocznej fali op³ynêliœmy od nawietrznej
kilka wysp, po czym prawym baksztagiem
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wróciliœmy do punktu wyjœcia. W miêdzyczasie wzmóg³ siê wiatr. Ostatnie kilometry pokonaliœmy przy 4°B i stanie morza 2-3°P. Jak na
pierwsze 20 km na morzu by³o nieŸle. O sile
wiatru niech œwiadczy to, ¿e mokre rzeczy
w czasie pakowania kajaków wysch³y w kilkanaœcie minut. Krakus, niestety, musia³ ju¿
wracaæ do pracy.

Alandy
Krakusa zastêpuje Œliwa. Jedziemy w nocy
z Helsinek na zachód do Kustavi, sk¹d zamierzamy przez ³añcuch mniejszych wysp dotrzeæ do g³ównej wyspy Archipelagu Alandów
w rejon Mariehamn.
Pierwszego dnia ruszamy z przystani promowej w Kustavi. Po przep³yniêciu 8 km pod
wiatr robimy pierwszy przeskok na nale¿¹cy
ju¿ do Alandów pó³nocny kraniec ³añcucha
wysp Brandö. Na ³añcuch ten sk³ada siê ok.
1.200 wysepek i ska³ na morzu. Miejsce na
nocleg znajdujemy dopiero na p³askim, kamiennym cyplu ma³ej, bezimiennej wysepki.
Namiot rozbijamy pomiêdzy kajakami, do
których wi¹¿emy odci¹gi. W nagrodê mo¿emy cieszyæ nasze oczy wspania³ym zachodem
s³oñca.
Drugiego dnia p³yniemy w ci¹g³ym deszczu
i wietrze. Pomimo polarowej bielizny, czapki,
pianki i kurtki Kacper lekko siê wych³adza, co
zmusza nas do wczeœniejszego l¹dowania. Biwakujemy na wyspie obok chaty letniskowej
jakiegoœ tubylca. Dziêki temu korzystamy z suchego tarasu, a co wa¿niejsze, myjemy siê
s³odk¹ deszczow¹ wod¹ z beczki ustawionej
pod rynn¹. K¹piel w s³odkiej wodzie – takie
trywialne, a jaka to rozkosz zmyæ z siebie sól.

Poranek wita nas lekkim wiatrem i s³oñcem, zasuwamy na golasa po kamieniach ciesz¹c siê ciep³em. Tego dnia robimy d³ugi etap
a¿ do wyspy Sottunga. Pod koniec dnia wiatr
siê wzmaga, nadchodzi burza zapowiadaj¹c
ponowne za³amanie pogody. Za zgod¹
mieszkañców nocujemy obok ich domku na
pó³nocnym cyplu wyspy.
Rano nadal silnie wieje. Miejscowi informuj¹ nas, ¿e wed³ug radiowej prognozy pogody prêdkoœæ wiatru wynosi 10-14 m/s. Pogoda jest kiepska, ale stabilna. Mimo wiatru
i lekkiego deszczu decydujemy siê p³yn¹æ po
zawietrznej stronie ³añcucha ma³ych wysepek
w kierunku wejœcia do Aland Ahvenanmaa.
Wieje regularna, mocna „czwórka”, stan morza 3°P. Przy stromej i krótkiej fali trzeba uwa¿aæ. Niestety, wiêkszoœæ dnia p³yniemy ostrym
baksztagiem i pó³wiatrem. Z drugiej strony,
zawsze to lepiej ni¿ bajdewindem.
Pi¹tego dnia przybijamy do przystani promowej na wyspie Vardö, sk¹d nastêpnego ranka przemieszczamy siê lokalnym ma³ym promem na wyspê Torsholma (w pobli¿u wyspy
Brandö). Pogoda dobra, lekki wiaterek, czasami przelotny deszczyk. P³yniemy w kierunku
Kustavi, gdzie na ma³ej wysepce, kilka kilometrów od mety, urz¹dzamy ostatni nocleg.
Koñcowe kilometry, przy dobrej pogodzie,
p³yniemy pomiêdzy wyspami. Czeka nas jeszcze
najgorszy etap ka¿dej wyprawy: pakowanie
sprzêtu i powrót do domu. Na os³odê zostaje
nam zwiedzanie starej stolicy Finlandii – Turku,
a nastêpnie nocna w³óczêga po Helsinkach.
Jednego jesteœmy pewni: kajakarstwo morskie
zasmakowa³o nam, chcemy w nastêpnym sezonie wróciæ na Ba³tyk w mocniejszym sk³adzie.

SP£YW W PIGU£CE
FINLANDIA I ALANDY
D³ugoœæ trasy
217 km
Termin
07.08 – 13.08.2005 r.
Dojazd
Podró¿ 2 samochodami osobowymi (oprócz 6 kajaD³ugoœæ trasy
190 km
karzy pojecha³o 2 kierowców, którzy w trakcie
sp³ywu zwiedzali). Prom z Gdyni do Karlskrony, rejs
Dojazd
Podró¿ samochodem osobowym do Tallina. Prom
trwa 10 godzin, koszt w obie strony ok. 1.000 z³
z Tallina do Helsinek, rejs trwa 2,5 godz.
za 4 osoby, samochód i 3 kajaki na baga¿niku.
Sprzêt
Sprzêt
Prijon Kodiak, Rainbow Laser.
Prijon Kodiak, Barracuda, Seayak, Touryak (2) oraz
Rainbow Laser.
Trasa
Start: przystañ promowa Kustavi.
Trasa
Dzieñ 1: 32 km – wysepka, ok. 1 km na W od wy- Start: Djurön, ok. 8 km na NEE od Norrköping.
spy Lango.
Dzieñ 1: 30 km – pó³wysep, ok. 3 km na S od
Dzieñ 2: 21 km – wysepka, ok. 4 km na W od TorNävekvarn.
sholmy.
Dzieñ 2: 33 km – wyspa Yttre Olsön ok. 15 km na
Dzieñ 3: 38 km – pó³nocny cypel wyspy Sottunga.
NE od Valdemarsvik.
Dzieñ 4: 36 km – wyspa Lemland, ok. 14 km na
Dzieñ 3: 42 km – zatoczka, ok. 10 km na NNE od
SEE od Mariehamn.
Loftahammar.
Dzieñ 5: 26 km – port promowy Hummelvik na
Dzieñ 4: 38 km – Händelöp, ok. 8 km na SE od
wyspie Vardö.
Västervik.
Dzieñ 6: 30 km – promem do Torsholmy, wysepka Dzieñ 5: 50 km – ok. 4 km na S od Byxelkrok
7 km na S od Kustavi.
(Olandia).
Dzieñ 7: 7 km – przystañ promowa Kustavi.
Dzieñ 6: 24 km – okolice Sandvik (Olandia).
SZWECJA
Termin
28.05 – 02.06.2006 r.
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Funkayak Pro Kajak TEAM na starcie.

Szwecja
Przygotowania
Jesieni¹ ubieg³ego roku skompletowaliœmy ekipê, w sk³ad której
oprócz Krakusa, Kacpra i Œliwy weszli Kud³aty, Sentor i Staniek. Czas
trwania wyprawy zdeterminowa³y trudnoœci ze zgraniem urlopów szeœciu osób. Mieliœmy zaledwie 9 dni na przejazd, p³ywanie i powrót.
Tym razem wybór pad³ na Szwecjê. W sk³ad wyprawy weszli: kajakarzy pospolitych sztuk 6, 2 samochody, 2 kierowców. Pomys³ w³¹czenia do wyprawy „ekipy l¹dowej”, która w trakcie p³ywania zwiedza³a Sztokholm, obni¿y³ jednostkowe koszty wyjazdu, a co
wa¿niejsze, da³ nam swobodê wyboru miejsca zakoñczenia sp³ywu.
Trasê zaplanowaliœmy w taki sposób, aby tych, którzy jeszcze nie byli
na morzu, stopniowo „rzucaæ na g³êbok¹ wodê”: start w w¹skiej zatoce obok Norrköping, potem przez szkiery na po³udnie w kierunku
Kalmaru, a przy sprzyjaj¹cych warunkach próba przeskoku na pó³nocny cypel Olandii.
Od pocz¹tku istnienia Fundacji FunKayak œciœle wspó³pracowaliœmy
z firm¹ Pro Kajak z Krakowa, dystrybutorem niemieckich kajaków Prijon.
Wiosn¹ 2006 r. powsta³ FunKayak Pro Kajak TEAM, którego celem jest
realizacja ró¿nych projektów wyprawowych na sprzêcie firmy Prijon. Patronat medialny nad wypraw¹ objê³o WIOS£O w ramach akcji „Ba³tyk pod
wios³em”. Patronowa³o nam równie¿ nasze rodzinne Legionowo.
Staraliœmy siê maksymalnie zredukowaæ koszty wyprawy. Mapy z Internetu œci¹gn¹³ i wyskalowa³ Staniek, a wydrukowa³ i zalaminowa³ Kud³aty. Oszczêdziliœmy w ten sposób ponad 500 z³. Dziêki promocji na
bilecie promowym zyskaliœmy kolejne 300 z³. Sentor, jako nasz g³ówny informatyk, stworzy³ stronê wyprawy on-line. Kacper ustali³ to samo menu, które sprawdzi³o siê w Finlandii. Miejsca w kajakach nie
mieliœmy za du¿o, zatem w grê wchodzi³o jedynie wysokokaloryczne
jedzenie w puszkach, foliowany chleb razowy, cebula, kawa, herbata,
cukier i batony czekoladowe dla do³adowania energii na wodzie (w sumie 110 z³ na osobê za 7 dni). Krakus, który by³ lekarzem wyprawy,
przygotowa³ siê jak zwykle metodycznie, by³ gotowy nawet do szycia.
Zabraliœmy te¿ kamerê wideo i dwa cyfrowe aparaty fotograficzne.

S³oñ i mrówka.

podczas p³yniêcia, tj. mapy, kompasu, GPS-a, rzutki, pochodni sygnalizacyjnej, zapasowego wios³a, pompy zêzowej, wody, „posi³ku regeneracyjnego”, kamery, okularów itp. Naszym zdaniem, na morzu niedopuszczalne jest objuczanie pok³adu kajaka zbêdnym baga¿em.
Podwy¿szenie œrodka ciê¿koœci zmniejsza stabilnoœæ ³ódki, zwiêksza
ryzyko wywrotki na bocznej, za³amuj¹cej siê fali oraz utrudnia wykonanie eskimoski lub odwrócenie i ustabilizowanie kajaka po kabinie.
Ponaglani przez œpiesz¹cych do Sztokholmu Asiê i S³awka, oko³o po³udnia zeszliœmy na wodê. Zatoka mia³a w tym miejscu jedynie kilka kilometrów i wygl¹da³a jak wielkie jezioro. Po kilkunastu minutach minêliœmy silosy zbo¿owe i przycumowany przy terminalu za³adunkowym
statek pod filipiñsk¹ bander¹. Pe³nomorski masowiec w takim otoczeniu wygl¹da³ niesamowicie. WyobraŸcie sobie taki statek na Be³danach.
Po trzech godzinach pierwsza przerwa na rozprostowanie nóg, posi³ek oraz regulacjê sprzêtu. Wios³uj¹c dalej minêliœmy „ptasi¹ wyspê”
z setkami mew, które z wrzaskiem okr¹¿a³y Stania wspinaj¹cego siê
z aparatem fotograficznym po ska³ach, ¿eby znaleŸæ „to w³aœnie ujêcie”. Nauczeni doœwiadczeniem z Finlandii wiedzieliœmy, ¿e zazwyczaj

Dzieñ 1 – œródl¹dowe klimaty
Po przejechaniu blisko 800 km i przep³yniêciu promem kolejnych
150 docieramy noc¹ na miejsce startu. Ranek wita nas s³oneczn¹ pogod¹ i lekkim wiatrem. Pierwsze pakowanie ³ódek jak zwykle jest najtrudniejsze. Kajaki morskie s¹ d³ugie, ale w¹skie, wszystko trzeba dobrze przemyœleæ. W ramach treningu przed przysz³ymi wyprawami
w mniej cywilizowane rejony ca³e zaopatrzenie, ³¹cznie z wod¹, bierzemy ze sob¹. Oprócz rzeczy osobistych, ubrañ, œpiwora i czêœci namiotu ka¿dy z kajakarzy musi upchn¹æ w komorach 7 bochenków
chleba, kilkanaœcie konserw oraz 15 pó³toralitrowych butelek wody pitnej. Baga¿ pok³adowy ograniczamy do przedmiotów niezbêdnych
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Dzieñ 2 – przed burz¹ przez szkiery
Rano przywita³o nas s³oñce. Po œniadaniu, dopingowany gor¹co
przez resztê ekipy, Sentor spokojnie zrobi³ eskimoskê.
Wios³uj¹c pomiêdzy szkierami niektórzy z nas próbowali siê opalaæ.
W pewnym momencie zauwa¿yliœmy, ¿e za nami pod¹¿a czo³o burzy.
Byliœmy pomiêdzy wyspami, w odleg³oœci do brzegu nie przekraczaj¹cej 700-800 m, wiatr nam sprzyja³, wiêc nie przerywaliœmy p³yniêcia.
Przez kilka godzin uciekaliœmy przed przemieszczaj¹c¹ siê nad l¹dem
burz¹, która ostatecznie odesz³a w prawo nie uraczywszy nas nawet
jedn¹ kropl¹ wody. Pod wieczór pierwszy raz wyp³ynêliœmy na wiêksz¹
zatokê. Przy wiej¹cym od l¹du trójkowym pó³wietrze i dwójkowym stanie morza docieramy do przesmyku naprzeciwko osady drwali.
Dzieñ 3 – deszcz przeplatany deszczem
Tego dnia natura nie by³a dla nas ³askawa. Wczorajsza burza zostawi³a deszczowe chmury. Œniadanie przesz³o jeszcze spokojnie, ale
biwak zwijaliœmy w pierwszych kroplach deszczu. Jednak tego dnia to
nie deszcz okaza³ siê naszym g³ównym k³opotem. Chocia¿ Sentor dzielnie wios³owa³ by³o widaæ, ¿e coœ jest nie tak. Có¿, biegunka to nie jest
to, co kajakarz lubi najbardziej, szczególnie na morzu, gdzie szybkie
przybicie do brzegu czêsto jest niemo¿liwe. Musieliœmy zrobiæ nieplanowany postój. Krakus zaordynowa³ leki, na których efekt czekaliœmy
pij¹c mocn¹ herbatê. W miêdzyczasie Staniek wspi¹³ siê z aparatem
fotograficznym na ska³y i to on pierwszy zauwa¿y³ nadci¹gaj¹c¹ od
pó³nocy œcianê deszczu. Zarzucony du¿ymi g³azami brzeg nie nadawa³ siê na biwak. Na szczêœcie Sentor poczu³ siê ju¿ lepiej, wiêc po
b³yskawicznym pakowaniu ruszyliœmy w dalsz¹ drogê.
Kolejne godziny minê³y w regularnych strugach deszczu. P³ynêliœmy
obok siebie jak w transie. Na dole woda, z góry woda. W kajaku cz³o-
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trudno jest znaleŸæ dobre miejsce na biwak. Skandynawia to czêsto
tylko ska³y, mech, iglaki i komary, wiêc gdy po 19. znaleŸliœmy przyjazny cypel, postanowiliœmy skoñczyæ. Dla kura¿u, przed wyp³yniêciem na morze, wszyscy próbuj¹ eskimoski za³adowanym kajakiem.
Wychodzi ³atwiej ni¿ w kajaku górskim, ³ódki praktycznie „same wstaj¹”. Nale¿y tylko pamiêtaæ, ¿e kajaki te maj¹ du¿¹ bezw³adnoœæ. Trzeba „pozwoliæ” im ca³kowicie siê przewróciæ. Sentor tego nie pamiêta³
i pierwszy dzieñ zakoñczy³ w mokrym ubraniu po zaliczeniu efektownej kabiny. Dla potomnoœci uwieczniliœmy j¹ na filmie. Po ca³odziennym wios³owaniu przyszed³ czas na rozbicie namiotów, k¹piel w lodowatym morzu i malutkie ognisko.

Na dole woda, z góry woda, wszêdzie woda.

wiek jest jak w kokonie, wzglêdnie sucho i ciep³o, ale jak d³ugo? Ka¿dego z nas nurtowa³a jedna myœl: czy do wieczora przejdzie? Ka¿dy kajakarz wie, ¿e wios³owanie w deszczu to jedno, a rozstawianie w jego
strugach namiotu i przyrz¹dzanie jedzenia to ca³kiem inna sprawa.
Ku naszej radoœci po po³udniu s³oñce przegoni³o deszcz, wzmóg³
siê jednak wiatr do 3°B tworz¹c oko³o 60-centymetrowe fale. Staniek
wyrywa³ do przodu i wp³yn¹³ w po³o¿on¹ od nawietrznej zatoczkê
w kszta³cie lejka, gdzie fale przybojowe kumulowa³y siê, by³y wysokie, krótkie i strome. To z³e miejsce na l¹dowanie. Krakus pop³yn¹³ po
niego, nastêpnie wszyscy na przyboju op³ynêliœmy cypel i pomiêdzy
wyspami rozpoczêliœmy szukanie miejsca na nocleg. Wszystkie skrawki l¹du to ska³y pokryte œladow¹ iloœci¹ gleby i kilkoma gatunkami
mchów i porostów. Po ca³odniowych opadach deszczu to pod³o¿e jest
nasi¹kniête wod¹ jak g¹bka. Przybijamy do brzegu. Gdy po chwili pos³any na rekonesans Staniek poinformowa³ nas, ¿e znalaz³ idealne
miejsce na biwak, z niechêci¹ za³adowaliœmy siê z powrotem do kajaków. Na miejscu okaza³o siê, ¿e znalezione miejsce mo¿e i jest równe, ale usiane ptasimi odchodami. Widocznie problemy z „kup¹” to
nasze dzisiejsze przekleñstwo. Przy kolacji ¿artowaliœmy ze Stañka i jego „idealnego” miejsca. Brylowa³ w tym Œliwa, który w trakcie przenosin z jednego miejsca w drugie zaliczy³ nieplanowan¹ k¹piel.
Dzieñ 4 – przez zatoki na falach
Ten dzieñ mia³ byæ decyduj¹cy. Je¿eli dotarlibyœmy wystarczaj¹co daleko na po³udnie, to nastêpnego dnia przy sprzyjaj¹cej pogodzie
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Wzd³u¿ brzegu p³ynêliœmy jeszcze ponad godzinê szukaj¹c cypla
z choæby kawal¹tkiem zawietrznego brzegu. Wraz z zachodz¹cym
s³oñcem dobiliœmy do brzegu. Kamienna skarpa, g³adkie g³azy i p³aska wyspa poroœniêta kar³owatymi drzewami kojarzy³a nam siê
w tym miejscu z surow¹ Islandi¹. Za nami 50 km, zasypiamy w ci¹gu kilku sekund.

Gdzieœ na wprost Olandia, po prawej „ptasia wyspa”.

moglibyœmy pokusiæ siê o przeskok na Olandiê. Rano pogoda by³a dobra, wiatr 2-3°B, zmiennie od NNW do NNE. Pocz¹tek wiedzie przez
kilka du¿ych zatok. W jednej z nich fale piêtrz¹ siê do ponad 1 m i za³amuj¹ na podwodnych p³yciznach. Wszyscy próbuj¹ surfowaæ. Krakus mierzy swoj¹ prêdkoœæ chwilow¹ na GPSie, w œlizgu dochodzi do
ponad 17 km/h!
Radoœæ z zabawy nie trwa³a d³ugo. Po po³udniu pogoda zepsu³a siê,
szybko nadci¹gnê³y deszczowe chmury. Przed nami najwiêksza jak dot¹d zatoka, 8 km wios³owania, po prawej odleg³y o 4-5 km brzeg, po lewej otwarte morze. W przeciwieñstwie do poprzedniego dnia wieje regularne 3°B i powoli wzmaga siê. Deszcz przesuwa siê nad sta³ym l¹dem,
prawdopodobnie zahaczy nas lewe skrzyd³o nadci¹gaj¹cego od N frontu. Czy zd¹¿ymy przed nim przeci¹æ zatokê i wp³yn¹æ pomiêdzy wyspy?
Prowadz¹cy Krakus podejmuje decyzjê: „napieramy”. W ekipie obowi¹zuje jednoosobowe kierownictwo z prawem do przedstawienia
swoich argumentów. P³ywamy razem od lat, znamy swoje mo¿liwoœci. Krótka dyskusja, ukradkowe spojrzenia za siebie i za Krakusem.
Deszcz ³apie nas 1,5 km przed koñcem zatoki, widocznoœæ zmniejsza
siê, fale rosn¹ do 1 m. Po kilkunastu minutach wp³ywamy pomiêdzy
wyspy i jak na zawo³anie wypogadza siê. Biwak znajdujemy kilkaset
metrów od ma³ego portu rybackiego. Niestety, do punktu startu przeskoku na Olandiê mamy jeszcze prawie 25 km, co stawia ten etap wyprawy pod du¿ym znakiem zapytania.
Dzieñ 5 – otwartym morzem na Olandiê
Bóg morza Wikingów, Aegir, by³ jednak ³askawy. Od pocz¹tku dnia
pogoda by³a znakomita, lekki wiatr od N, morze spokojne. W ci¹gu
kilku godzin dotarliœmy do wysepek najdalej wysuniêtych w kierunku
Olandii. Widok by³ niesamowity. Na lewo i prawo otwarte morze,
przed nami, gdzieœ na SEE, w odleg³oœci 23 km powinna byæ Olandia.
Na razie by³o widaæ jedynie liniê widnokrêgu. To 4-5 godzin p³yniêcia,
czy wytrzymaj¹ pêcherze?
Ruszamy, powierzchnia wody prawie g³adka, lekki powiew, trochê
chmur. Od pó³nocy nadesz³a regularna, d³uga na 15-20 m „martwa”
fala o wysokoœci 1,5-2 m. P³ynêliœmy szerok¹ ³aw¹. Wra¿enie by³o iœcie
surrealistyczne. Przy g³adkiej powierzchni wody kajakarze kolejno znikali z pola widzenia, niektórzy podnosili wios³a pionowo, widaæ by³o
tylko pióra. W po³owie drogi minê³y nas w oddali dwa statki, w pobli¿u œmign¹³ kuter s³u¿by ratowniczej. Przez krótk¹ chwilê zdawa³o
nam siê, ¿e p³yn¹³ po nas, ale po kulturalnym zwolnieniu w naszym
pobli¿u, pogna³ w stronê statku.
Po 4 godzinach dotarliœmy do Olandii. U wiêkszoœci z nas pali³a siê
¿ó³ta lampka z napisem „siusiu”. Przyroda bywa jednak okrutna.
Dop³ynêliœmy do nawietrznego i w dodatku klifowego brzegu wyspy, o który rozbija³a siê opisana martwa fala. Nie by³o gdzie dobiæ.
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Dzieñ 6 – pod wiatr i fale
Poprzedni dzieñ rozpali³ nasze ambicje. Je¿eli dotrzemy tak daleko
jak wczoraj, to ostatniego dnia mo¿emy pokusiæ siê o próbê dotarcia
do Kalmaru, do którego zosta³o 75 km. Szybko zwinêliœmy namioty
i ruszyliœmy w stronê najbli¿szego, oddalonego o 10 km cypla. Niestety, zmieni³ siê w nocy wiatr, od SW zaczê³o wiaæ regularne 3°B,
stan morza 2-3°P. P³yn¹c ostrym bajdewindem, po 2 godzinach wyczerpuj¹cego wios³owania pokonaliœmy pierwszy odcinek. Do nastêpnego cypla by³o 14 km. P³ynêliœmy w odleg³oœci 1,5-2 km od brzegu. Si³a wiatru stopniowo wzros³a do regularnego mocnego 4°B,
w porywach do 5°B, fale osi¹ga³y 1,5-1,8 m. Nasza prêdkoœæ mierzona GPS pod koniec odcinka zmala³a do 1,5 km/h. Dla kajaka morskiego to ciê¿kie warunki. Od po³owy ostatniego odcinka ca³y czas sztormowaliœmy, aby dotrzeæ do zawietrznej strony cypla, gdzie mo¿liwe
by³o bezpieczne l¹dowanie w okolicach miejscowoœci Sandvik. Przy
dalszym pogorszeniu warunków alternatyw¹ by³ powrót z wiatrem do
poprzedniego cypla. Po l¹dowaniu zdecydowaliœmy, ¿e pogoda uniemo¿liwia kontynuowanie p³yniêcia. Jak to okreœli³ Kud³aty, ostatnie
godziny to by³o r¹banie wody.
Po naszym telefonie Asia i S³awek pojawili siê w ci¹gu godziny. Wrzuciliœmy kajaki na samochody i udaliœmy siê na poszukiwanie noclegu.

Powrót
Krakus, Kud³aty i Œliwa chcieli jeszcze nastêpnego dnia powios³owaæ, ale uniemo¿liwi³ im to silny, przeciwny wiatr 4-5°B. Po drodze na
prom zwiedziliœmy jeszcze Kalmar i Karlskronê. Noc na promie i byliœmy w Gdyni.

Podsumowanie
Obie opisane wyprawy by³y realizacj¹ naszego pomys³u na p³ywanie po morzu.
Pierwszym za³o¿eniem by³a koniecznoœæ wyjazdu za granicê. Polskie
wybrze¿e wyeliminowaliœmy z uwagi na ma³e rozwiniêcie linii brzegowej, niekorzystne (w wiêkszoœci W, NW, N) wiatry, zakazy administracyjne odnoœnie biwakowania na brzegu i p³ywania (do 2 Mm od
brzegu, wojskowe tereny wy³¹czone, zg³oszenia do Stra¿y Granicznej
itp.).
Po drugie, jako kajakarze, którzy od wielu lat p³ywaj¹ po nizinach
i próbowali te¿ si³ na rzekach górskich, uznaliœmy, ¿e mo¿emy sami
zacz¹æ wios³owaæ po morzu. Wyprawy zamierzaliœmy organizowaæ
i realizowaæ samodzielnie, stopniowo nabieraj¹c doœwiadczeñ i nowych umiejêtnoœci. St¹d pomys³, ¿eby w 2005 r. zacz¹æ od fiñskich
wielkich jezior, a dopiero póŸniej ruszyæ na morze. W 2006 r. koniecznoœæ stopniowego oswajania morskich nowicjuszy z du¿¹ wod¹
zdeterminowa³a wybór trasy. Sprawdzi³a siê ona znakomicie, pocz¹tek jak na jeziorach, szkiery, nastêpnie zatoki i wreszcie otwarte morze. W przypadku za³amania pogody w ka¿dym momencie mieliœmy
mo¿liwoœæ zakoñczenia wyprawy i wezwania kierowców.
Wspólnie uczymy siê morza, jesteœmy pokorni, nie spieszy siê nam.
Ka¿dy wyjazd weryfikuje nasz¹ wiedzê i wyobra¿enia. Kajakarstwo
morskie zafascynowa³o nas, jesteœmy dopiero na pocz¹tku drogi.
Przed nami jeszcze wiele stopni wtajemniczenia: p³ywanie w nocy,
wios³owanie z uwzglêdnieniem p³ywów i pr¹dów, etapy do celów za
lini¹ horyzontu, penetrowanie klifów i jaskiñ. Gdzie dalej? Mo¿e Norwegia, mo¿e Grecja. Zobaczymy, w ka¿dym razie z ca³¹ pewnoœci¹
bêdzie to morze!
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