Pierwsza Polska Transatlantycka Wyprawa
Kajakowa „Kaylantic”
Cel
Zorganizowanie i przeprowadzenie wyprawy kajakowej maj¹cej na celu przep³yniêcie Atlantyku.

Charakterystyka uczestników
Pawe³ Napiera³a – lat 35,
magister filozofii, pracownik naukowy Uniwersytetu
Zielonogórskiego. Na prze³omie ostatnich 15 lat organizator i uczestnik ponad
30 podró¿y kajakowych, m.
in. przep³yniêcie Ba³tyku z Polski do Szwecji
oraz ze Œwinoujœcia do Helu. Animator sportów
ekstremalnych wœród m³odzie¿y i studentów
(wspinaczka ska³kowa, jaskiniowa, przeprawy
bagienne, ekstremalna turystyka narciarska).
Pomys³odawca transoceanicznej wyprawy kajakowej „Kaylantic”.
Aleksander Doba – lat 58,
magister in¿ynier mechanik, absolwent Politechniki
Poznañskiej. Na „liczniku
kajakowym” ok. 50.000
km, w tym 15.000 km po
morzach. Jego morskie samotne wyprawy kajakowe
to:
• „Kajakiem przez Niemcy i wokó³ Danii z Polic
do Polic”, rok 1998, 2.714 km w 55 dni,
• „Kajakiem dooko³a Ba³tyku z Polic do Polic”,
rok 1999, 4.217 km w 80 dni,
• „Kajakiem za Ko³o Podbiegunowe z Polic do
Narwiku”, rok 2000, 5.369 km w 101 dni.

Posiada najwy¿sze uprawnienia kajakowe (instruktor, przodownik turystyki kajakowej) oraz najwy¿sz¹
odznakê kajakow¹ ICF. Podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Kajakarstwie Górskim zdobywa³
wielokrotnie medale indywidualnie i dru¿ynowo (aktualny Mistrz Polski w tych zawodach).

• wy¿ywienie, farmakologiczne œrodki uzdatniania, demineralizacji i wzbogacania wody,
• sprzêt do gotowania i spania na wodzie (stela¿ do mocowania dwóch kajaków, materace,
œpiwory itp.) i inne wyposa¿enie.

Trasa
Dlaczego p³yniemy?
Olek i Pawe³: „Wed³ug posiadanych przez nas informacji, niewielu ludzi zdo³a³o przep³yn¹æ Atlantyk kajakiem. Uwa¿amy, ¿e jest to mo¿liwe. Chcemy tego dokonaæ, bo wierzymy, ¿e jest to w zasiêgu naszych mo¿liwoœci. Jesteœmy gotowi pokonaæ w³asne s³aboœci i podj¹æ zwi¹zane z tym
przedsiêwziêciem ryzyko. Wielu ludzi zmaga³o siê
z Atlantykiem tratw¹, pontonem, ³odzi¹ wios³ow¹...
My chcemy to zrobiæ kajakami bêd¹cymi w seryjnej
produkcji (Prijon Excursion). Uznaliœmy, ¿e to jest
w³aœnie nasz biegun. Jesteœmy zwyk³ymi zjadaczami
chleba, pasjonatami kajakarstwa. Ka¿dy z nas mia³
w swoim ¿yciu osi¹gniêcia i pora¿ki, wyprawê tê
traktujemy jako nasze ¿yciowe wyzwanie”.

• Start – Afryka, pó³nocne Wybrze¿e Zatoki
Gwinejskiej (ok. 5°N, Ghana). Pr¹d po³udniowo-równikowy (2°S-4°S).
• Cel – Ameryka Po³udniowa (ok. 8°S, Recife
– Brazylia). £¹cznie ok. 3.000 mil morskich.

Szczegó³y

Kajaki Prijon Excursion z niezbêdnym wyposa¿eniem.

Przeprowadzenie wyprawy przewiduje pokonanie
ca³ej trasy bez asekuracji wy³¹cznie w oparciu
o umiejêtnoœci, determinacjê i doœwiadczenie
cz³onków wyprawy. Ca³e wyposa¿enie wyprawy
pakowane do kajaków, spanie i wszelkie czynnoœci przez czas trwania ekspedycji na kajakach. Na
noc montowana tratwa z kajaków za pomoc¹
specjalnie przystosowanych w tym celu rur aluminiowych. Woda pitna pozyskiwana dziêki urz¹dzeniu odsalaj¹cemu (deminarlizowana). Jedzenie
oparte przede wszystkim na liofilizatach i koncentratach od¿ywczo-mineralno-witaminowych.

Wyposa¿enie specjalistyczne

Przewidywany czas trwania

• odsalarki rêczne firmy Katadyn,
• sprzêt nawigacyjny (GPS, kompas, mapy),
• œrodki ³¹cznoœci (telefony satelitarne w systemie Iridium, rêczny radionadajnik UKF),
• sprzêt ratunkowy (pirotechnika, radioboje,
apteczka),

Oko³o 60-80 dni p³yniêcia kajakiem przez Atlantyk.

Sprzêt

Sponsorzy i wspó³praca medialna
Pe³na lista na oficjalnej stronie internetowej wyprawy: www.wioslo.pl/kaylantic

Uroczyste po¿egnanie
relacja Barbary Kokot
rzystañ ¯eglarska Oœrodka Sportu i Rekreacji w Policach k/Szczecina, 16 listopada 2004 r. Pogoda tego dnia by³a ³adna.
Wstaliœmy o godz. 7., a godzinê póŸniej zjawi³ siê Pawe³. Spakowaliœmy baga¿e do samochodu i ruszyliœmy w kierunku przystani. Po drodze przystanek przy gara¿u. Tam ch³opaki za³adowali na
dach kajaki i resztê sprzêtu. Teraz ju¿ prosto na przystañ. Tu czekali ju¿:
ekipa telewizji rejestruj¹ca przebieg po¿egnania, reporterzy ró¿nych gazet oraz burmistrz Polic – pan W³adys³aw Diakun. Byli tam te¿ przyjaciele
naszych podró¿ników, rodziny i sympatycy kajakarstwa.
Wszyscy ruszyli z pomoc¹ w roz³adowaniu i przenoszeniu sprzêtu na
brzeg. Nasi bohaterowie prezentowali sprzêt, odpowiadali na szereg pytañ zwi¹zanych z wypraw¹, objaœniali i demonstrowali dzia³anie takich
urz¹dzeñ, jak: odsalarki do uzdatniania wody morskiej, baterie s³oneczne,
telefony satelitarne, radioboje itp. Ostatnim akcentem po¿egnania
by³o zdjêcie pami¹tkowe z burmistrzem i flag¹ gminy Police.
Nadesz³a pora wyp³yniêcia – godzina 10.33 – wyznaczona wed³ug
gwiazd i innych znaków na niebie jako szczêœliwa pora startu. Burmistrz
Polic, pomagaj¹c spychaæ kajaki na wodê, po¿egna³ Olka i Paw³a s³owami: „Sp³ywajcie ju¿!”. Rozleg³y siê oklaski – symboliczny start rozpoczêty.
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Symboliczne po¿egnanie – uczestnicy z burmistrzem Polic.

nr 6/2004

Opis wyprawy
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Uczestnicy wyprawy wyp³ynêli z Polski 19 listopada ze Szczecina statkiem handlowym „Rubin” linii Euro-Afrika (jeden ze sponsorów wyprawy). Do portu Tema (niedaleko Akry) w Ghanie
dop³ynêli w nocy z 8 na 9 grudnia. Kolejnego dnia
o godzinie 14. (10 grudnia), ju¿ w zapakowanych
po brzegi sprzêtem kajakach, rozpoczêli w³aœciw¹
przygodê z oceanem – jak siê póŸniej okaza³o
– doœæ krótk¹.
Kolejna wiadomoœæ do redakcji nap³ynê³a dopiero po kilku dniach. Oto co napisali Olek Doba
i Pawe³ Napiera³a:
13.12.2004, godz. 10.30, e-mail (przes³any do redakcji 14.12.2004, godz. 17.47)
„¯yjemy!!! Niestety pora¿ka. Wyp³ynêliœmy z Temy 10 grudnia o godzinie 14.10. Pr¹d Gwinejski
i wiatr o sile 3-4 °B spycha³y nas na wschód. Po
dwóch godzinach zaczêliœmy montowaæ katamaran. Na du¿ych falach do zmroku. Wios³owaliœmy ca³¹ noc; dwugodzinna przerwa na
spanie. Nastêpnego dnia montujemy maszt i ¿agle. Zajmuje to 4-5 godzin. Dryfujemy na
wschód. Noc pod ¿aglami i wios³ami. Wiatr spycha nas w pobli¿e brzegu – s³ychaæ przybój. Walczymy z wiatrem i pr¹dem. Nabraliœmy du¿o wody do kajaków. Zdecydowaliœmy siê l¹dowaæ
na pla¿y. Pokonaliœmy przybój z pomoc¹ miejscowych rybaków z pirogi. Jesteœmy w miejscowoœci Atiteti. Mamy problemy z policj¹ i pozwoleniem na pobyt. Wieczorem zginê³y dokumenty i pieni¹dze Paw³a. Wokó³ nas ca³y czas
wielu Murzynów. Wioska Atiteti po³o¿ona jest
500 m od nas. Tubylcy s¹ ciekawi i ¿yczliwi. Pawe³ jedzie do Akry staraæ siê o dokument zastêpczy i prawo pobytu. Niestety telefony mamy
uszkodzone (...). Pozdrawiam – Olek”.
14.12.2004, godz. 15.46, e-mail
„Z przykroœci¹ zawiadamiam, ¿e klapa. Po 42 godzinach zmagañ z Atlantykiem zmuszeni byliœmy
wyl¹dowaæ na brzegu, a nastêpnie daæ za wygran¹. Jesteœmy w Atiteti, wioska 3 km na
wschód od ujœcia Wolty i próbujemy zorganizowaæ powrót do kraju.
Za wczeœnie jeszcze na wnioski i wskazywanie
powodów, dlaczego siê nie uda³o, faktem jednak
jest, ¿e siê nie uda³o. W mailu wys³anym przez Olka zosta³ przedstawiony w miarê wierny opis
przebiegu zdarzeñ (...). Pozdrawiam serdecznie
– Pawe³”.
No w³aœnie – co tak naprawdê zawiod³o?
W mediach pojawi³y siê ró¿ne scenariusze, do których jednak nasza redakcja podchodzi³a doœæ

W szczeciñskim porcie.
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sceptycznie. Na podstawie naszych bezpoœrednich
kontaktów z Olkiem i Paw³em, w chwili zamykania tego numeru, mo¿emy podzieliæ siê naszymi
spostrze¿eniami.
Z pewnoœci¹ uczestnicy wyprawy nie spodziewali
siê tak silnego Pr¹du Gwinejskiego, któremu musieli
stawiæ czo³o. Kajaki Prijon Excursion (opis w WIOŒLE
1/2003) nie s¹ jednostkami typowo morskimi. Oto
co napisa³ autor testu Maciej Soczewka: „Prijon
Excursion to wykonany z polietylenu, uniwersalny
kajak wyprawowy. Idealny na rzeki i jeziora – tak
przeznaczenie ³ódki okreœla zarówno producent, jak
i polski dystrybutor. Na stronach amerykañskiego
dystrybutora znalaz³em tak¿e rekomendacje na
akweny morskie, jednak porównuj¹c kszta³t kad³uba, a zw³aszcza dziobu, z kajakami typowo morskimi – mam pewne w¹tpliwoœci”.
Dlaczego w takim razie Olek z Paw³em zdecydowali siê akurat na ten sprzêt? OdpowiedŸ jest
prosta: pakownoœæ i w skrajnych przypadkach
– jak mówili jeszcze w Polsce – mo¿liwoœæ spania
z wyci¹gniêtymi nogami w przednim kokpicie
(oczywiœcie przy wczeœniejszym zmontowaniu katamaranu z dwóch kajaków). Ju¿ na pierwsz¹
noc zbudowali katamaran i – co wiêcej – kolejnego dnia roz³o¿yli te¿ maszty i ¿agle (z zeznania Olka trwa³o to 4-5 godzin!). Krytycznym parametrem
móg³ okazaæ siê czas... Zajêci tymi pracami uczestnicy wyprawy z pewnoœci¹ ma³o wios³owali,
a pr¹d skutecznie znosi³ ich na wschód. I w koñcu
decyzja – l¹dujemy.
Na pytanie, dlaczego uczestnicy wyprawy nie
spróbowali jeszcze raz, odpowiedzi mo¿na szukaæ
m. in. w problemach z komunikacj¹. Awarii uleg³y
telefony satelitarne, co ju¿ w zasadzie przekreœli³o kolejny start (chyba, ¿eby w miarê szybko zorganizowali ich naprawê lub wymienili na sprawne, co nie wydaje siê jednak ³atwym zadaniem).
By³o wiadomo, ¿e powodzenie takiej wyprawy
le¿y g³ównie w psychice i w umiejêtnoœci pracy
w grupie, nawet w chwilach krañcowego wyczerpania. Oto co napisali John Ridgway i Chay Blyth
w swojej ksi¹¿ce „A Fighting Chance” (przep³ynêli Atlantyk ³odzi¹ wios³ow¹ w 1966 r. z przyl¹dka
Cod w stanie Massachusetts do Irlandii): „Obydwaj
rozumieli doskonale, jakimi nieobliczalnymi skutkami mog³y groziæ spory i nieporozumienia dwóch
ludzi zamkniêtych w 2,5-metrowym wnêtrzu samotnej ³odzi. Przyrzekli sobie jeszcze na przyl¹dku
Cod, ¿e cierpliwoœæ i wyrozumia³oœæ wzajemna musz¹ byæ NIENARUSZALN¥ ZASAD¥ obowi¹zuj¹c¹
w czasie rejsu. Nieraz zaciskali zêby, by nie odezwaæ
siê szorstkim s³owem. Cierpliwoœci, cierpliwoœci
za wszelk¹ cenê, powtarzali sobie nieraz w duchu
i zawsze gniew mija³ po chwili” (t³umaczenie na
podstawie ksi¹¿ki „Oceaniczni wioœlarze” Juliana
Czerwiñskiego). Jak by³o w przypadku Olka i Paw³a? Oni chyba najlepiej to wiedz¹, jednak z pewnoœci¹ po dwóch dniach na oceanie nie by³o jeszcze mowy o skrajnym wyczerpaniu czy te¿ nieracjonalnych zachowaniach...
Pod koniec stycznia bêdziemy znaæ wiêcej szczegó³ów, a podczas targów „Wiatr i Woda 2005”,
mamy nadziejê, wszyscy bêd¹ mogli spotkaæ siê
z uczestnikami wyprawy podczas ich prelekcji.
Pierwsza Polska Transatlantycka Wyprawa Kajakowa zakoñczy³a siê pora¿k¹, ale z pewnoœci¹ przetar³a pewien „szlak organizacyjny” dla przysz³ych
„pogromców Atlantyku”.

