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PROLOG

Ścieżki życia prowadziły mnie w różne zakątki Świata. Nigdy jednak nie tak daleko, w tak
nieprzyjazne, dzikie i nieprzewidywalne środowisko. Co nakazuje nam tak irracjonalne
decyzje? To chyba po prostu pasja. Pasja to coś takiego, co nie pozwala zestarzed się w
fotelu z pilotem w ręku. Pasja to najwspanialsze paliwo dla człowieka, pcha go ku robieniu
czegoś, czego nigdy racjonalnie by nie zrobił. Ale czym jest racjonalizm wobec pasji. Pasja
to spełnianie marzeo. Podziwiam dzieci. Potrafią marzyd. A my? Musimy żyd porzucając
marzenia. Aż kiedyś dochodzimy do wniosku, że w takim życiu czegoś brakuje. Staje się
ono zbyt schematyczne, pozbawione zaangażowania i wtedy zaczynamy czegoś szukad.
Tego, co pozwoli znaleźd sens. I w takiej chwili na dźwięk słowa Antarctica pojawia się
błysk w oku. Tak, to jest to, co pozwoli nam z powrotem wrócid do normalności. Widzimy
pasję pierwszych zdobywców. Metodycznego Amundsena, romantycznego Scotta. I tak
niepotrzebną śmierd w imię marzenia, a może niepoprawnie pojętej rywalizacji. I Ernesta
Shackletona, który na zawsze spoczął na Południowej Georgii, zasłynąwszy z
dramatycznego powrotu z uwięzionego w lodach Antarktyki statku. Ale czym byłby świat
bez takich ludzi. Tych, którzy w imię pasji byli w stanie poświęcid życie.
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DZIEO PIERWSZY
Łza, powoli cieknąca po policzku. Dlaczego największą zmorą odkrywców są ich kobiety. A
może one stanowią ich siłę? Jak Ruth dla George’a Mallory’ego. To do niej pisał cały czas
listy, czekając, aż pogoda pozwoli mu spełnid jedyne marzenie – Mount Everest. Cztery
miesiące temu stanąłem pod Everestem. Pochyliłem głowę przed tą wspaniałą górą i
powiedziałem „George, dla mnie Ty byłeś pierwszy. To straszna myśl, ale możesz cieszyd
się swoim największym marzeniem każdego dnia, skoro zostałeś tam na zawsze. I nie
musisz już odpowiadad na głupie pytania „dlaczego?”.

Dzisiaj lecę nad Saharą. W dole przeraźliwa pustka, tylko czasami rozświetlana błyskiem
ognisk. W górze przepiękne, gwiaździste niebo. Przede mną jeszcze 11 tysięcy kilometrów
do Buenos Aires. A dalej to już Ushuaia. To stąd zazwyczaj ruszali wszyscy wielcy na
podbój Antarktydy. Jest pięknie i tylko ta łza nie pozwala zapomnied, że na lotnisku
pozostała kobieta. To wspaniałe, wiedzied, że tam jest ktoś kto kocha. To okrutne,
pozostawiad tam kogoś kto kocha. Pasja i miłośd. Czy to można pogodzid. Zaraz
przekroczymy równik. Najlepiej będzie zapomnied, chociaż na chwilę o tym, co pozostało
na Północy. Witaj Południe. Świta dzieo, wspaniały dzieo nowych wyzwao.

DZIEO DRUGI
Buenos Aires, niewyobrażalnie wielka metropolia, którą zamieszkuje prawie 13 milionów
ludzi. Lecąc nocą nad tym wielkim miastem doznaję pierwszego szoku. Jak taki ol brzym
może byd tak uporządkowany, wszystko wydaje się tu przemyślane architektonicznie,
równe jak od linijki ulice, ciągnące się bez żadnego zaburzenia porządku przez dziesiątki
kilometrów. Czasami tę symetrię przerywają ciekawe wzory, tworzące wielkie kwiaty czy
figury, które można ocenid jedynie z nieba. Wszystko perfekcyjnie oświetlone. A po
środku olbrzyma jedna z najszerszych ulic Świata. Avenida 9 Julio, 200 metrów szerokości i
18 pasów ruchu, po 9 w każdą stronę.
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I tylko wielki, 70-metrowy obelisk na samym środku tego cudu komunikacji, pozwala sądzid, że
zbudowano ją chyba nie w celu ułatwienia ruchu. To miał byd kolejny symbol wielkości, których to
symboli Argentyna tak bardzo potrzebuje. Na ziemi okazuje się, że połowa miasta to malutkie
domki, sklecone z najprostszych materiałów, każdy w zasadzie inny, ale ich mieszkaocy starają się,
aby były zadbane. I ten zapach Ameryki Południowej. Trudno to opisad, ale nic tak nie pachnie. To
powietrze przesiąknięte zapachem tutejszej przyrody.

W cieniu 32 stopnie, chociaż to już koniec lata. Tutejszego lata, bo Europa w dalszym
ciągu pod śniegiem. Żegnam „Boskie Buenos”, jak śpiewał kiedyś Maanam, by udad się
dalej na południe. I kolejne zaskoczenie. Po wylocie z Buenos kooczy się cywilizacja. T u już
nie ma małych miasteczek, wsi, tylko step, ciągnąca się setkami kilometrów pustka
porośnięta trawą. Zaczynam rozumied dlaczego ten kraj słynie z tak dobrej wołowiny.

Po przekroczeniu pięddziesiątego równoleżnika chmury stają się coraz bardziej czarne.
Czuje się, że pogoda już nie będzie taka jak do tej pory. McDonnell Douglas krąży nad
Ziemią Ognistą i szuka dziury w chmurach. Pamiętam jak cztery miesiące temu krążyłem
nad Kathmandu ponad godzinę w podobnej sytuacji. Odwołano wtedy wszystkie loty
krajowe i starty z tego lotniska. Tam trzeba mied dużo szczęścia, bo Tribhuvan Airport leży
wśród gór i łatwo o którąś zahaczyd, co niedawno zdarzyło się podczas lądowania
maszynie linii krajowej. Nad Ushuaia też są wokoło góry i to wyrastające prosto z oceanu.
Pilot zdecydował się na manewr wycofania w kierunku Atlantyku i po dokonaniu nawrotu
zaczął schodzenie wzdłuż Kanału Beagle, pomiędzy szczytami. Krzyki przerażonych ludzi w
samolocie dodawały grozy sytuacji.

Byd może to naturalna droga lądowania , ale

wyglądało przerażająco. Surowy krajobraz, który wyłonił się spod chmur był jednak tak
urzekający, że pomyślałem sobie, jak już trzeba ginąd to miło jest mied przez ostatnie
sekundy życia coś takiego przed oczami. I wtedy dotknęliśmy ziemi. Cóż, dalej jest
zapewne jeszcze piękniej, pomyślałem z nadzieją, warto to też zobaczyd.

Ushuaia, słynny koniec Świata. Fin del Mundo, jak mawiają tutejsi mieszkaocy. Najdalej na
południe położone miasto na Świecie.
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Dalej nie ma już nic, poza kawałkiem nieprzyjaznej Ziemi Ognistej, zakooczonej słynnym
przylądkiem Horn, nazywanym przez żeglarzy „Everestem oceanów”. No i oczywiście
groźny Drake Passage, a za nim Kraina Wiecznego Lodu.

Rosyjski statek ekspedycyjny, na który miałem wsiąśd płynął jeszcze z Południowej
Georgii, stąd miałem cały dzieo dla siebie w Ushuaia. Po nocy spędzonej w niewielkim
hoteliku La Casa del Ushuaia udałem się rano do portu, gdzie na katamaranie popłynąłem
podziwiad tutejszą faunę. Kanał Beagle poprzecinany był maleokimi wysepkami, pełnymi
ryczących i walczących pomiędzy sobą lwów morskich. Leżały jeden na drugim, zalewane
wielkimi falami, rozbijającymi się o skały. Skiper z ledwością utrzymywał łódź, żeby nie
wpadła na wyspy. Fala robiła się coraz większa. Łódź zalewało i każdy starał się ratowad
przede wszystkim aparat czy kamerę. Po powrocie do portu wszystko uspokoiło się nagle.
Doświadczałem tego przez cały dzieo, huraganowy wiatr z deszczem i śniegiem, a za
chwilę piękna słoneczna pogoda. Niestety, nie na długo. Dawało to jednak nadzieję na
kolejne chwile słooca, co sprawdzało się z godną podziwu częstotliwością.

Druga częśd dnia upłynęła mi na kolejnej wyprawie na wyspę pingwinów. Pojechałem tam
niewielką łodzią motorową. Po wyjściu na wyspę oczom moim ukazały się tysiące małych
stworzonek we frakach. Zdecydowaną większośd stanowiły pingwiny Magellana, o
czarnych dziobach i charakterystycznym białym zakolu w okolicach uszu. Były one
zdecydowanie

mniej

ruchliwe

od

swoich

towarzyszy,

klasycznych

pingwinów

antarktycznych Gentoo, z czerwonymi nogami i dziobami. Te zachowywały się
przezabawnie. Usiadłem zmęczony na wyspie i wyciągnąłem laptopa, żeby wysład maila.
Za chwilę zobaczyłem wokół siebie gromadkę ciekawskich stworzeo, zaglądających mi
przez ramię. Jadąc tutaj słyszałem, że jak pingwin przekręca głowę, niejako z
zainteresowania, jest to oznaka, że zaraz rzuci się na człowieka, żeby go zadziobad na
śmierd. Tą głupotą karmi się chyba turystów, żeby nie zbliżali się do tych przemiłych
zwierząt. Ja nie uwierzyłem, że mogą byd aż tak wredne i zawarliśmy rozejm. Ja dam im
zobaczyd co mam na komputerze, a one nie będą mnie dziobały. Obie strony umowy
dotrzymały. Tak upłynęło moje pierwsze spotkanie z tym, fascynującymi zwierzętami.
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DZIEO TRZECI
Statek przypłynął z samego rana. Czekałem w kapitanacie w Ushuaia, czytając instrukcję
dla wypływających w kierunku Antarktydy. Pamiętam, jak kiedyś Dante pisał o tym, że nad
bramą do piekła wisi napis „Porzudcie wszelką nadzieję ci, którzy tu wchodzicie”. W jakże
podobnym stylu napisano tę instrukcję. „Nie liczcie na jakikolwiek ratunek, jak tam
płyniecie”. To była niestety prawda. Nikt nie wyśle tam statku, bo to półtora tysiąca
kilometrów, a lód uniemożliwiłby dopłynięcie do Antarktydy po sezonie, który skooczył się
w połowie marca. Nikt nie wyśle tam helikoptera, bo przy mrozach, które zaczynają się po
tej dacie, ulegnie niebezpiecznemu oblodzeniu. Po sezonie zamierają jakiekolwiek loty,
realizowane przez jedynego przewoźnika z Punta Arenas do Patriot Hills, lądowiska obok
Masywu Vinsona, najwyższego szczytu Antarktydy. Szczytu, tak potrzebnego do kolekcji
tym, którzy realizują marzenie o zdobyciu Korony Ziemi. Na Antarktydzie jest tak, jak na
Mount Evereście. Idź, albo gio, ale nie miej nadziei. Tu, jak na najwyższej górze Świata,
musisz nie tylko dojśd, ale także wrócid. Tam szanse przeżycia są jak jeden do dziesięciu.
Widziałem te spojrzenia wśród członków ekspedycji w Himalajach. Rozglądali się po
kolegach i każdy wiedział co inny kalkulował w pamięci. Może to będzies z Ty, a ja wrócę
do domu. Statystyka jest nieubłagana. Giną najsprawniejsi i najbardziej doświadczeni.
Tam od Base Camp do szczytu są trzy tysiące metrów. Z najbliższego miasta do obrzeży
Antarktydy jest półtora miliona metrów. I drugie tyle z powrotem. Tu już nikt nie liczy
szansy. Wyznaczają ją krzyże na wybrzeżu tego kontynentu.

Na statek wsiadałem z jakąś dziwną siłą i nadzieją. Wiedziałem, że muszę tam dotrzed i nic
innego w tym momencie nie liczyło się. Kapitan zgodził się zabrad mnie, jako człowieka
jadącego do stacji badawczej Arctowski, którą Polska utrzymuje na Wyspie Króla Jerzego
w Zatoce Admiralicji. Z prośbą o to zwróciła się Polska Akademia Nauk, która nadzoruje
stację. Przy zaokrętowaniu dowiedziałem się, że musimy popłynąd najpierw do ukraioskiej
stacji na kontynencie i podróż wydłuży się o kilka dni. Cóż, tutaj niczego nie da się
przewidzied. Załadunek zaopatrzenia dla stacji, które statek dowozi raz do roku, tutejszą
jesienią, czyli koocem marca, ciągnął się przez cały dzieo.
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Na oceanie trwa silny sztorm, musimy poczekad z wypłynięciem do jutra, co oznacza dzieo
opóźnienia już na starcie. Czekam i myślę co mnie czeka.

DZIEO CZWARTY
Od rana na statku wyczuwa się poruszenie. O 16-tej wypływamy. Trwa załadunek
zapasów, podjeżdżają wielkie cysterny z paliwem. Kto szybko wykona swoją pracę ma
jeszcze możliwośd na krótko wyskoczyd do miasta. Następny krótki postój na Falklandach
za 2 tygodnie, a później półtoramiesięczny rejs do Europy. Myślę sobie, że wielcy
odkrywcy mieli bardzo dużo czasu. Ciągnące się w nieskooczonośd godziny spędzone na
statku, a później w namiotach. W tym drugim przypadku bez wygód, które oferuje statek,
chociaż z perspektywy życia w normalnym świecie, nie nazywalibyśmy ciasnej i ciemnej
kajuty czymś wygodnym. To nie jest statek wycieczkowy, a więc jego surowy charakter
wydaje się byd usprawiedliwiony. Został on zbudowany jako statek o dużej dzielności
lodowej. Jego zadaniem jest więc radzenie sobie z lodami Antarktyki i dopłynięcie do
miejsc, do których może dotrzed co najwyżej kilka statków ekspedycyjnych na świecie.
Właśnie w tym roku obchodzi trzydziestolecie. Cały czas zajmując się eksploracją
najbardziej nieprzyjaznych akwenów na kuli ziemskiej. Życzę mu, żeby jeszcze trochę
popływał, niemniej z panującymi tu sztormami przegrywały najnowocześniejsze jednostki.

Żeglarze od setek lat rozpisywali się o niewyobrażalnych sztormach, wywoływanych na
morzach południowych przez tzw. „ryczące czterdziestki”, bardzo silne wiatry wiejące
pomiędzy 40 a 50 równoleżnikiem. Wielu śmiałków pozbawiły one nadziei na opłynięcie
kuli ziemskiej. Kooczyli oni w najlepszym przypadku w portach Argentyny. Tutejsze mapy
zawierają punkty, oznaczające niezliczone wraki, które przegrywały walkę z tymi wiatrami.
Czym jednak są „ryczące czterdziestki” wobec „wyjących pięddziesiątek”. Przez szacunek
dla żeglarzy, których życia pozbawiły te pierwsze nie będę ich lekceważył. Jeżeli horror,
które mogą wywoład „czterdziestki” przemnożymy kilkukrotnie to będzie dopiero
namiastka tego co czeka poniżej pięddziesiątego równoleżnika. Nie ma silniejszych
wiatrów na świecie. Powód – „czterdziestki” hamuje szeroki w tym miejscu kontynent
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Ameryki Południowej. „Pięddziesiątek” nie ma co hamowad. Mogą rozpędzad się do
szalonych prędkości wokół całego globu. Napotykają tu jednak pewne przewężenie –
Cieśninę Drake’a. Jest to 1200 km niespokojnej wody pomiędzy Półwyspem
Antarktycznym a Przylądkiem Horn. Miejsce, gdzie łączą się dwa oceany. Miejsce, gdzie z
5-ciu kilometrów głębokości, umożliwiającej swobodny przepływ wody, robi się miejscami
pół kilometra. Do tego silny wiatr, dochodzący do kraoca skali Beauforta, masy wody nie
mające swobody przemieszczania i wynik tej sytuacji jest prosty. Największe fale, jakie
można na spotkad na naszym globie. Pogoda zmieniająca się co godzinę, z kompletnej
flauty na straszny sztorm. I w tym tkwi sekret tak złej sławy, którą cieszy się jedna mała
wysepka, nazywana Los Hornos, czyli Przylądek Horn. Nawet Magellan, płynąc dookoła
Świata, przedarł się przez przesmyk, który później nazwano Cieśniną Magellana, wokół
Przylądka Forward . To najdalej na południe wysunięty skrawek stałego lądu Ameryki
Południowej. Kilkaset kilometrów na południe znajduje się jednak ostatnia z wysp tego
kontynentu – Horn.

Opłynięcie Hornu, dawało przywileje żeglarskie. Powstawały liczne bractwa, skupiające
tych, którzy tego dokonali. Taki śmiałek otrzymywał prawo gwizdania na jachcie, co w
etykiecie żeglarskiej jest surowo zabronione. Złośliwi dodawali do tego także prawo plucia
na nawietrzną, ale to wiązało się jednak z pewnym ryzykiem. Podziwiam tych, którzy
zrobili to na małym jachcie pod żaglami. Mnie nie chodzi jednak o wyczyn, a o fakt. Dzisiaj
opłyniemy Horn, kierując się ku zachodniej części Półwyspu Antarktycznego.

Słooce powoli chyliło się ku zachodowi, gdy na statku rozległ się alarm. Siedem krótkich i
jeden długi sygnał to na morzu znak, że należy łapad kamizelkę ratunkową, kurtkę i biec
do szalupy. Tak też zrobiłem, wiedząc jednak, że na razie cały czas przycumowani
jesteśmy do nabrzeża. Obowiązkowe dwiczenia zachowania w sytuacji trudnej to standard
przed każdym poważnym rejsem. Zasadą jest nie wkładanie kamizelki pod pokładem. Taki
pośpiech kosztował już życie niejednego, spanikowanego uczestnika rejsu, w sytuacji, gdy
statek szedł na dno. Zająłem swoje miejsce w szalupie ratunkowej. Zapas wody i jedzenia
wystarczy na trzy dni, oczywiście przy założeniu nie wypijania więcej niż szklanki dziennie i
zadowoleniu się jednym wysokokalorycznym batonem. Szalupa posiada lokalizator i w
normalnej sytuacji daje to szanse przeżycia. W normalnej, to nie znaczy na Antarktydzie.
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Tu, o tej porze roku nic już nie pływa. My jesteśmy w tym miejscu wyjątkowo, ostatecznie
mamy niemalże lodołamacz. Zakładając, że znalazłby się jakiś statek w porcie, zdolny do
nas dopłynąd, zajmie to może 5 dni. O pomocy z powietrza można zapomnied. Kapitan
podziela moje wątpliwości i słyszę, że to wszystko dla otuchy. Przypominam sobie napis z
kapitanatu portowego i zgodnie z sugestią porzucam wszelką nadzieję.

Osiemnasta. Ruszyły silniki i statek wypłynął Kanałem Beagle w kierunku oceanu. To dosyd
szerokie przejście, gdzie wiatry potrafią się rozpędzid i wielkie fale zaczęły dawad o sobie
znad. Morze zrobiło się całe białe od spienionej wody.

Zaczęło się w nocy. Sztorm rozszalał się na dobre. Olbrzymie fale rzucały ciężkim statkiem
jak małą łupinką. W kajucie wszystko zaczęło sypad się na ziemię. Poukładane w szafkach
rzeczy z hukiem przelatywały z jednej strony na drugą. Leżąc w koi ustawionej w poprzek
statku odnosiłem wrażenie, że raz staję na nogach, po to by za chwilę uderzyd głową w
ścianę po drugiej stronie. Trwało to tak do rana. Postanowiłem wstad wcześniej, żeby
zrobid kilka zdjęd mijanego Przylądka Horn, wokół którego mieliśmy przejśd około siódmej,
kiedy było już widno.

DZIEO PIĄTY
Trudno było tej nocy zasnąd, a więc o ustalonej godzinie byłem już na nogach. Sztorm z
każdą chwilą przybierał na sile. W kabinie nie można było utrzymad równowagi. Morze
było całkowicie białe od przełamujących się grzbietów fal, które znacznie przewyższały
statek. Zrozumiałem, że skala Beauforta dla takiego sztormu już się skooczyła. Nigdy do
tej pory nie widziałem czegoś tak przeraźliwego na morzu, pomimo tego, że pływałem
sporo.

Ci, którzy mogą poczekad na lepszą pogodę, cumując w cieśninach Patagonii, mają szansę
zrobid sobie ładne zdjęcie z Przylądkiem. Horn można przejśd jednak w zupełnie inny
sposób.
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Kawałki tej groźnej skały pojawiały się w momencie jak statek wypływał na grzbiet fali, ale
to nie oznaczało, że można było puścid się chociaż jedną ręką. Chyba, że wraz ze
spływającą z pokładu wodą ktoś chciał na zawsze pożegnad się ze statkiem pod nogami . Za
chwilę żywioł oferował dalszy ciąg swojego przedstawienia. Statek bezwładnie opadał pod
następną falę i można było zobaczyd od jej podstawy jak była olbrzymia.
Kilkunastometrowy słup spienionej wody przełamywał się i zalewał walczący o swoje
prawo bytu statek. Trzymaliśmy kciuki za tę walkę, nie puszczając barierek, bo wraz z nim
walczyli wszyscy jego pasażerowie.

Kapitan nie zszedł dzisiaj na śniadanie. To nie wróżyło nic dobrego. Nie zaryzykował
oddania steru chociaż na chwilę w ręce pierwszego oficera. Ten z kolei pojawił się z bladą
twarzą na chwilę w mesie, napił herbaty, rzucił kiepski dowcip dla rozładowania
atmosfery niepokoju, co zresztą nie poskutkowało i uciekł na mostek. Zapytałem go, gdy
już był w drzwiach, jaki wiatr, uśmiechnął się rzucając już za drzwiami „poza skalą”. To nie
było pocieszające.

Z nadzieją zobaczyłem, że spowite groźnymi chmurami niebo zaczyna się przejaśniad.
Nareszcie, pomyślałem, skooczy się ten horror. Niestety, była to złudna nadzieja. Z każdą
kolejną godziną było coraz gorzej. Każda kolejna chwila przybliżała nas jednak do lądu. Nie
był to ląd, na którym zostawiłem swój dom. Ten, do którego płynąłem wydawał się wielką
zagadką. Skoro Pasaż Drake’a okazał się tak nieprzyjazny, jaka będzie Antarktyda?

„Na Drake’u tak bywa” pociesza mnie kapitan, gdy odwiedzam go na mostku, „dalej
będzie spokojniej, ale zacznie się mróz i śnieg”. Z mostka niewiele widad. Mimo, że jest to
najwyżej położone pomieszczenie na statku, fale przelewają się przez niego jedna za
drugą. Sięgają znacznie wyżej. Wrażenie jednak zupełnie inne niż z mojej kabiny trzy
pokłady niżej. Statek jest prawie pusty, nikt normalny o tej porze na Antarktydę nie
płynie. Wieziemy zaopatrzenie dla stacji. Po korytarzach snuje się, zataczając od ściany do
ściany, kliku ukraioskich badaczy. Minięcie się na korytarzu przy takim sztormie jest nie
lada sztuką. Każdy trzyma się kurczowo swojej barierki, ale w sytuacji, gdy trzeba minąd
boczny korytarz i puścid ją na moment, człowiek czuje się jak piłka wrzucona do bębna,
który obraca się w niekontrolowany sposób. To tak jak na rodeo. Tam wściekły byk czy
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koo próbuje zrzucid śmiałka, który chce go ujeździd. Tutaj rozwścieczone trzy oceany
próbują wywrócid statek, który śmiał wpłynąd na te wody. Pacyfik, Atlantyk i Ocean
Południowy to mieszanka, która tutaj, w Cieśninie Drake’a przybiera najbardziej
drastyczną postad.

Zaczynam dostrzegad majestatycznośd tej całej sytuacji. Granat szalejącej wody może
wywoład wrażenie fascynacji. Trzymając się kurczowo zaczepów bulaja, to takie okrągłe
okno na statku, wlepiam wzrok w szaleostwo, które dzieje się na zewnątrz. Mam
wrażenie, że natura broni w ten sposób dostępu do piękna, które będzie dalej, w krainie
zimnej, ale spokojnej.

Późnym wieczorem rosyjska załoga statku zaprosiła mnie na integrację. Przebiegało to
według standardu, czyli „nu paljak, po stakanku!”. W Argentynie zaopatrzyli się w jakąś
podłą tutejszą whisky po dwa dolary za butelkę. Jak na marynarzy przystało zaczęły się
opowieści. Zanim prześlijmy drogę od floty czarnomorskiej do rejsów arktycznych minęło
pół nocy. Zainteresował mnie człowiek pod ścianą, nie dający przez całą noc znaku życia.
„eto doktor, zaboljeł, ponimajesz?” No fajnie, jak ich lekarz tak wygląda, mimo, że nic nie
wypił, to generalnie nie wyglądało to dobrze, pomyślałem. Dowiedziałem się, że zmogła
go choroba morska. Podobno do 9 w skali Beauforta wytrzymuje, przy większym sztormie
łyka garśd tabletek i zapada na 3 dni w sen. Lepiej, żeby w tym czasie nikt nie potrzebował
pomocy lekarskiej, bo próba obudzenia lekarza może skooczyd się u niego nawrotem
choroby morskiej, a sprzątania byłoby dużo. Zrozumiałem przestrogę i starałem się pid po
połowie. Do kajuty wracałem całkiem prosto, pomimo faktu, że sztorm nie odpuszczał. Ot,
prawo fizyki, siły ściągające na boki nałożyły się. Może jest to metoda, żeby tu przeżyd?

DZIEO SZÓSTY
Rano, jak podszedłem do bulaja i spojrzałem na rozszalałe morze, wyglądało to chyba tak,
jak słynna scena z filmu Czas Apokalipsy. Tam Martin Sheen uchylił żaluzje, spojrzał na
zewnątrz i wymamrotał pod nosem „F….. Sajgon”. Miałem podobne wrażenie. Tylko na
Drake’u było chyba gorzej, Sajgon dawał jakąś szansę na ewentualną pomoc.
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Optymizmem napawało mnie, że chyba fale zrobiły się nieco mniejsze i z godziny na
godzinę ocean, a w zasadzie oceany, robiły się spokojniejsze. Taki „spokój” na Bałtyku
nazwano by silnym sztormem, nakazując wszystkim jednostkom pozostanie w porcie. Tu
jednak oznaczało to chwilę oddechu.

Po obiedzie, który tutaj kucharz przygotowuje na 11.30, żeby do kolacji o 19.30 pozostało
7,5 godziny na prace przy statku, poszedłem na mostek. Na radarze widad było już Wyspę
Króla Jerzego. To tam znajduje się polska baza antarktyczna. My jednak teraz przejdziemy
obok, obierając kurs na kontynent. A tam dopłyniemy prawdopodobnie jutro rano. Będzie
to zależało od sytuacji lodowej.

Miejsce, gdzie płyniemy jest przez ponad pół roku

zupełnie odcięte od Świata. Zima na Antarktydzie dopiero jednak zaczyna się. Lód nie
będzie więc na tyle gruby, żeby nie poradził sobie z nim nasz „lodołamacz”.

Wraz z zapadnięciem zmroku rozszalał się sztorm. Człowiek przyzwyczaja się do takich
rzeczy. Tym razem, mimo, że utrzymanie równowagi na statku napotykał o na wielkie
trudności, czułem, że tak tu po prostu jest. Przyniesienie herbaty z mesy przekraczało
jednak możliwości najsprawniejszego akrobaty. Postanowiłem zrobid sobie ją w kajucie.
Po upiciu połowy szklanki, doszedłem do wniosku, że już nic z niej nie powinno wylad się i
postawiłem na stole. Na stołach była specjalna wykładzina antypoślizgowa i konstrukcja
kubka przywierała do niej, żeby uniemożliwid wywrotkę. Niestety, z tą konstrukcją było
jak z lekarzem, wytrzymywała chyba tylko do 9, w skali Beauforta oczywiście. Lecący
kubek próbowałem jeszcze odruchowo złapad, co nie skooczyło się szczęśliwie ani dla
mojej gorącej herbaty, ani dla mojej ręki. Rosjanie tego wieczora opowiadali sobie więc
nowy kawał o Polakach. O tym oczywiście, że Polak to nawet na Antarktydzie potrafi się
poparzyd. Cóż, tak tworzy się stereotypy narodowe. Podczas ostatnich dni kilkakrotnie
ściągano mnie z różnych konstrukcji na statku z przytykiem - kapitan mówił, że nie wolno.
Fakt, o herbacie też mówił. Potrzymałem sparzoną rękę trochę na zewnątrz, wyciągniętą
przez uchylone drzwi na statek, a gdy już pokryła się szronem i groziło jej z kolei
odmrożenie, poszedłem zrobid sobie drugą herbatę. A na rękę pomogło. Nie ma
gwarancji, że gdzie indziej sposób byłby skuteczny, ale to przecież Antarktyda.
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DZIEO SIÓDMY
Po obudzeniu odczułem, że statek zachowuje się nadzwyczaj stabilnie. Podszedłem szybko
do bulaja. Docierały przez niego pierwsze promienie słooca. Za oknem ukazał się moim
oczom wspaniały widok. Z morza wyrastały olbrzymie góry pokryte grubą warstwą śniegu.
To było oszałamiające wrażenie. Tak, jakby nieco zmniejszyd Himalaje i wcisnąd je w
wodę. Brzegi były bardzo strome. Tworzyły je spływające do oceanu lodowce. Co jakiś
czas odrywały się potężne kawały lodu spadając do wody. Nareszcie, Antarktyda,
pomyślałem. Narzuciłem na siebie kurtkę i porywając ze stołu aparat pobiegłem na rufę
statku. Powietrze było mroźne, ale to akurat teraz nie było ważne. Rozglądałem się
wokoło i nie mogłem podjąd decyzji, który fragment uwiecznid jako pierwszy. Wreszcie
zrobiłem swoje pierwsze zdjęcie na Antarktydzie. Zdjęcie wielkiej góry z jęzorem
lodowcowym, urywającym się nad wodą. Było pięknie. Tyle dni walki ze sztormem, bez
chwili słooca, a tu Antarktyda wita nas przyjaźnie. Pięk ne, bezchmurne niebo, w miarę
spokojna tafla wody i promienie słooca odbijające się od śniegu i lodu. I do tego jesteśmy
tu sami. Przez całą drogę nie spotkaliśmy żadnego statku. Tu zaczyna się przecież groźna
zima. I tylko w nielicznych, całorocznych stacjach badawczych siedzi po kilku zapaleoców i
czeka od roku na statek z prowiantem. Tak, tam gdzie płyniemy, przez rok nie było nikogo.
Zdarza się, że statek dopływa na tę stację raz na dwa lata. A jednak, jak słyszę z opowieści,
ludzie siedzą tam któryś sezon z kolei, niektórzy wręcz boją się wracad do cywiliza cji.

Nie zaprzątam sobie na razie głowy takimi przemyśleniami. Staram się chłonąd otaczające
mnie cuda natury. Zadumany i zapatrzony przed siebie, słyszę zgrzyt otwieranych, ciężkich
drzwi statku. To główny mechanik wyszedł na papierosa. „Zdrastwuj, czto, snimajesz
krasotu?” zapytał. Tak, miał rację, fotografowałem piękno. Nie tylko fotografowałem,
starałem się je czud dookoła. Pamiętam, że podobne uczucie przeżywałem kilka miesięcy
temu, stojąc pod Mount Everestem. Góra ta nie przyjęła mnie jednak łaskawie. Długo
czekałem, aż spowity w chmurach Everest pozwoli mi wydrzed częśd swojej prywatności i
zrobid to jedyne, ale jakże oczekiwane zdjęcie. Udało się. Antarktyda nie kazała mi czekad.
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Ukazała się w całej swojej okazałości. Uznała widocznie, że przedzieranie się przez
rozszalałe wody Pasażu Drake’a było wystarczająco koszmarnym doświadczenie m. Ale,
według starego powiedzenia, po burzy przychodzi spokój. Po to chyba, żeby śmiałek, który
przetrwał, mógł wylizad swoje rany i dostąpid nagrody, o którą walczył. Dzisiaj Antarktyda
była moja…

Liczyłem, że dopłyniemy do zmroku do celu naszej podróży, niemniej wymagało to ponad
500 kilometrowej żeglugi, z czego przynajmniej 80 procent drogi wiodło wąskim
przesmykiem pomiędzy Ziemią Grahama na stałym kontynencie, a Archipelagiem
Palmera, po zachodniej części Półwyspu Antarktycznego. Droga ta była nieustannym
slalomem pomiędzy olbrzymimi górami lodowymi. Spędziłem sporo czasu na dziobie,
fotografując i kręcąc film z przedzierania się w gąszczu jasnobłękitnych olbrzymów,
połyskujących w promieniach słooca. Pojawiały się coraz bardziej fascynujące kształty,
majestatycznie sunącego powierzchnią wody lodu. Morze było idealnie spokojne. Chwila
ta, kiedy wdzieraliśmy się w samo serce nieskazitelnej i urzekającej lodowej pustyni,
należy do tych momentów, które człowiek zachowuje do kooca życia. Dlaczego coś może
byd tak piękne i tak pozbawione życia – zadawałem sobie to pytanie. Może w tym tkwiła
mistyka tego miejsca. Może nieskazitelne piękno to takie, które nie da się kształtowad
przez żadną formę życia, a już w szczególności, nie da się zniszczyd człowiekowi. Broniąc
swojego dziewictwa przyroda zrobiła wszystko, żeby człowiek tutaj nie mógł przeżyd.
Myślę, że on sam dobrze wie, że jest w tym miejscu persona non grata. Czułem, że
naruszam ten porządek, ale nic nie było w stanie mnie powstrzymad. Przyjechałem
jedynie chłonąd piękno i miałem nadzieję, że Antarktyda to zrozumie. Liczyłem, że pozwoli
mi spokojnie opuścid to miejsce.

DZIEO ÓSMY
Nie mogłem tej nocy zasnąd, Zdarzyło się zbyt wiele. To było dziwne, bo równie dobrze
można było powiedzied, że nie zdarzyło się nic. A jednak nie był to zwykły dzieo, bo też nie
było to zwykła miejsce. Wyszedłem na rufę. Niebo było pełne gwiazd.
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To dziwne, ale gwiazdy tu świecą inaczej. Jest w tym świetle jakiś kolor. To one wnoszą do
tej przeraźliwej bieli trochę ożywienia. Nade mną świecił Krzyż Południa. Zawsze chciałem
go zobaczyd. Ten słynny kształt, stworzony przez cztery gwiazdy, wyznaczał od wieków
drogę żeglarzom, podróżującym po południowej półkuli. Nad horyzontem wisiał Pas
Oriona, drugi, nawigacyjny punkt odniesienia. Patrzyłem w to dziwne dla mnie niebo,
jakże inne od tego, które widziałem na co dzieo, tam daleko, na północy.

Wreszcie nastał dzieo. Wraz z wschodzącym słoocem statek dotarł do małej zatoki i
rozpoczął manewrowanie ustawiając się w poprzek. Na brzegu pojawił się budynek z
dużym zbiornikiem na paliwo. To była ukraioska stacja badawcza Vernadsky, jedna z
najdalej na południe ulokowanych stacji na Półwyspie Antarktycznym, na jego zachodnim
wybrzeżu, nazwanym Wybrzeżem Grahama. Została ona założona kiedyś przez
Brytyjczyków, ale ci wynieśli się do bazy Rothera na Wyspie Adelaide i Ukraina kupiła tę
gotową stację za jednego funta, którego na dodatek Brytyjczycy podarowali im i jest teraz
przybity do barku w jedynej na całej Antarktydzie dyskotece, którą urządzili tu Ukraiocy.
Po umocowaniu cum do przeciwległych brzegów zatoki, w czym pomogli mieszkaocy
stacji, dopływając do statku na pontonie, zaczęło się wodowanie Zodiaków. Zodiaki to
bardzo wytrzymałe kilkuosobowe pontony, które mogą ponadto transportowad bardzo
ciężkie ładunki. Należy pamiętad, że do wybrzeży Antarktydy żaden statek nie jest w
stanie dobid, bo po prostu żadnego portu tu nie ma, a brzegi są skaliste lub są to
spływające do oceanu jęzory lodowcowe, z których olbrzymie kawały lodu odrywają się z
hukiem i wpadają do wody. Pontony stanowią więc jedyny środek komunikacji, zarówno
dla ludzi, jak i zaopatrzenia dla stacji. Wyjątkowo, polska stacja Arctowskiego posiada na
wyposażeniu amfibię, chociaż jazda nią jest bardzo ryzykowna, ze względu na jej wiek.

Po założeniu kamizelki asekuracyjnej zbiegłem trapem na dół do czekającego na mnie
pontonu. Do postawienia stopy na swoim siódmym kontynencie dzieliła mnie już tylko
kilkudziesięciometrowa podróż ze statku do brzegu zatoki. Wychodząc z pontonu
zobaczyłem wyciągniętą rękę ukraioskiego naukowca, który była jednocześnie wsparciem
przy wyskakiwaniu na śliski, kamienisty brzeg i przywitaniem. „Witamy na Antarktydzie” –
usłyszałem po polsku. Widząc przybijający do brzegu ponton zbiegły się wokoło pingwiny.
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Te, przezabawne, małe stworzonka bardzo interesowało wszystko, co działo się dookoła.
Miałem ochotę pobiec do nich, ale najpierw wypadało spełnid funkcje protokolarne.
Zaproszono mnie na zwiedzanie stacji. Ukraioscy uczeni chcieli się pochwalid wszystkim,
co mieli najciekawszego. Pokazano mi tutejsze rośliny żywiące się rybami, które trzymano
w wielkich akwariach, wraz z obiadem dla nich oczywiście. Zobaczyłem stanowisko
obserwacyjne do badania stanu dziury ozonowej. No i słynną dyskotekę, o której tyle
słyszałem. Głównymi atrakcjami dyskoteki były, oprócz wymienionego już jednego funta,
orgiami z 3000 dolarów (widad, że chłopaki nie są tutaj dla pieniędzy, skoro używają ich
do tego celu, ale tak naprawdę, to nie są one tu przydatne), proporce klubów piłkarskich,
no i kilka kolorowych staników. Jeżeli już zdarzy się, że stację odwiedzi kobieta, musi taki
gadżet zostawid tu na pamiątkę. Nie mając już cierpliwości na zwiedzanie innych
pomieszczeo, postanowiłem pójśd do tych, którzy czekali na mnie na zewnątrz i przybyli
tak licznie. Pingwiny okrążyły mnie i zaczęły popisywad się, to wydawaniem różnych
dźwięków, to z kolei grupowymi wyścigami. Biegnący pingwin rozkłada szeroko skrzydła i
wygląda prześmiesznie kiwając się z boku na bok. To chyba najsympatyczniejsze
zwierzęta, które kiedykolwiek spotkałem. Zdziwiło mnie to zaufanie do człowieka.
Normalnie, instynkt nakazuje dzikiemu zwierzęciu uciekad na widok człowieka, a w tym
przypadku było odwrotnie. Nawet podchodząc do wielkich, tutejszych ptaków widziałem,
że siedzą spokojnie. Może po prostu nigdy nie zaznały nic złego od człowieka i nie mają
powodu go się bad – pomyślałem. Pamiętam taką piosenkę, której refren brzmiał – „na
pustyni nie musisz pamiętad swojego imienia, nie ma tam nikogo, kto mógłby zadad ci
ból”. Tu było podobnie. Tu praktycznie jest też pustynia, tylko lodowa. To bezpieczeostwo
czuły nawet zwierzęta. To było bardzo dziwne miejsce i jednocześnie godne podziwu. Tu
nie było złych ludzi, tylko pasjonaci, którzy poświęcili tej przyrodzie swoje życie, bo kto
inny wytrzymałby tutaj kilka lat, tak daleko od domu i cywilizacji. Znamiennym było dla
mnie to, że nie zabraliśmy stąd nikogo, a kolejny statek przypłynie tu najwcześniej za rok.
Może to są prawdziwi naukowcy, nie goniący za tytułami, a potrafiący bezgranicznie
oddad się całym sobą swojej pasji.

Rozglądając się wokoło po malowniczo położonych szczytach, postanowiłem wspiąd się na
któryś z nich. Nad zatoką majestatycznie wznosił się pięknie ośnieżony wierzchołe k. Może
nie był on nadzwyczaj wysoki, ale niewątpliwie pięknie położony.
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Ostatecznie, ostatnio w Himalajach nie zdobyłem ośmiotysięcznika, tylko niewielki jak na
tamte warunki szczyt, ale może liczy się to, że był on w Himalajach. Teraz kolej na
Antarktydę. Miałem ze sobą właściwe obuwie na Vibramie, stup tuty, brakowało trochę
raków i czekana, ale trudno. Poszedłem. Wejście zajęło mi godzinę, powrót podobnie. Był
dosyd głęboki śnieg i oblodzone kamienie. Widok z góry zapierał dech w piersiach. Jego
ściana opadało prosto do Oceanu Południowego. Pływały pod nią wielkie góry lodowe o
kształtach nie do opisania. Na niebie nie było ani jednej chmury. Cudowna pogoda
zapewniała wspaniałą widocznośd. Nigdy nie myślałem, że lód może tworzyd tak dziwne i
fascynujące kształty.

Wieczorem popłynąłem na nocleg na statek. To był dzieo pełen wrażeo. Pierwszy dzieo na
nowym kontynencie, po którym mogłem chodzid, biegad, wspinad się. Głupie, że coś
takiego może cieszyd. Zapewne gdzie indziej nie, ale to miejsce szczególne. To Antarktyda.

Ze statku udało mi się połączyd przez telefon satelitarny z domem. Jakośd połączenia była
wyśmienita, jak na Iridium. Na wszelki wypadek miałem jeszcze Inmarsata, bo z zasięgiem
satelitów na Antarktydzie jest zawsze kłopot. Usłyszałem zdziwiony głos „Gdzie jesteś?”.
„Prawie na biegunie” – odparłem. Aż strach było pomyśled jak byłem daleko od domu.

Wokół statku ocean zaczął szybko zamarzad, pokrywając się najpierw tysiącami wielkich
kawałków lodu. Wśród nich krążyły olbrzymie góry lodowe. Ponieważ w zatoce sytuacja
lodowa stawała się niebezpieczna, kapitan podjął decyzję o wypłynięciu na otwarte wody,
gdzie fala uniemożliwiała skupianie się kawałków lodu w jedną, grubą skorupę. Było to w
dalszym ciągu blisko brzegu i niewielka głębokośd pozwalała na rzucenie kotwicy. Nocna
żegluga wśród tak wielkiej liczby gór lodowych, czasami wielkości kilkupiętrowych bloków,
była zbyt dużym ryzykiem. Kilka pięter lodu nad powierzchnią wody oznaczało, że w
wodzie było lodu siedem razy tyle. Jest odwieczną prawidłowoś cią, że tylko jedna siódma
lodu wystaje na powierzchnię. Radar był w takiej sytuacji praktycznie bezużyteczny. Co
innego, jak statek płynie po oceanie, na którym pojawiają się góry lodowe. W tej sytuacji
czekała nas żegluga wśród samych gór lodowych, wybierając mniejsze zło, czyli ocieranie
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się jak najmniej kolizyjne o mniejsze bryły i unikanie tych największych. Góry lodowe też
płyną i to w trudnym do ustalenia kierunku. W tym miejscu zostaliśmy więc na noc.

DZIEO DZIEWIĄTY
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, usłyszałem bardzo głośny, metaliczny huk,
przypominający zderzenie olbrzymiej masy blachy z czymś równie twardym. Statek
zatrząsł się tak mocno, że tylko szybkie złapanie się za uchwyt przy koi uratowało mnie o
wylecenia na podłogę kajuty. Zaspany, przypomniałem sobie, że przecież cały czas stoimy
na kotwicy, stąd dobrze zrozumiałem, że musiała byd to olbrzymia góra lodowa. Co chwilę
w statek cos uderzało, ale ten jeden huk i siła zderzenia były wręcz przerażające. Nie
zdecydowałem się wyjśd na pokład. Nasłuchiwałem przez chwilę czy nie rozlegnie się
sygnał – siedem krótkich i jeden długi. Rzuciłem okiem czy kamizelka ratunkowa jest na
swoim miejscu. Jej fosforyzowane elementy lekko świeciły w ciemności, tak jak i wszystkie
informacje bezpieczeostwa. Skoro sygnał nie pojawił się przez kilka minut, nakryłem się na
głowę i zasnąłem ponownie.

Po obudzenie stwierdziłem, że stoimy cały czas w tym samym miejscu. Za oknem była ta
sama forma lodowa co wieczorem. Olbrzymi nawis lodu przypominający skoczni ę
narciarską. Piękny, ale wolałbym, żebyśmy posuwali się już stopniowo w kierunku naszej
cywilizacji. Tym bardziej, że termin dojazdu na Falklandy, gdzie miałem rezerwację na
odlatujący stamtąd raz w tygodniu samolot, stawał się coraz mniej realny. Groziło to
koniecznością spędzenia najbliższych Świąt Wielkanocnych na Falklandach. Wyspach,
aktualnie otoczonych przez brytyjską flotę. Akurat przypadała trzydziesta rocznica bitwy
pomiędzy Argentyną a Wielką Brytanią o te wyspy i sytuacja w tym rejonie uległa
zaostrzeniu.

Ocean zamarzał w coraz większym stopniu. Po horyzont nie było już widad kawałka wolnej
od lodu wody, a kawały lodowe, unoszące się na powierzchni zaczęły stopniowo stapiad
się w jedną masę. To akurat nie budziło mojego niepokoju, byliśmy ostatecznie prawie na
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lodołamaczu. Większym zagrożeniem były góry lodowe, którym najsilniejszy lodołamacz
rady nie da. Na razie układały się one wokół statku tak, że te największe można było
wyminąd, płynąc sprytnym slalomem. Łamanie pokrywy lodowej ograniczało jednak
precyzyjną nawigację.

Zbliżało się południe, a statek stał w miejscu. Kapitan i pierwszy oficer przepadli bez
wieści. Pewnie zaszyli się w swoich kajutach, bo na mostku ich nie było. Usłyszałem od
bosmana, że mamy problemy i możemy ruszyd za godzinę albo dopiero jutro.
Przypomniała mi się sytuacja, w której znalazł się Shackleton, gdy jego statek został
uwięziony w lodach Antarktyki. My byliśmy w zdecydowanie lepszej sytuacji.
Dysponowaliśmy jednostką o nieporównywalnie większej tzw. „zdolności lodowej” niż on.
Spędzenia tu pół roku do najbliższej wiosny nie obawiałem się, coraz bardziej niepokoiło
mnie jednak czy zdążymy na Falklandy. Prawdą jest, że nikt nie obiecywał, że będziemy
tam w najbliższą sobotę, czyli za tydzieo. Na morzu nic obiecad się nie da. Na oceanie tym
bardziej. A na Oceanie Antarktycznym to już naprawdę trzeba byd urodzonym
szczęśliwcem, żeby podróż przebiegała zgodnie z planem. Są tacy, co twierdzą, że
szczęście ma ten, kto stamtąd wraca, jeżeli wybrał się w te rejony z początkiem
antarktycznej zimy.

Na statku miała miejsce drobna awaria, ale udało się ją usunąd. Kadłub okazał się
wytrzymały na atak gór lodowych, a więc już około godziny jedenastej silniki ruszyły. Lód,
który powstał wokoło zaczął kruszyd się pod naporem masywnego dziobu. Powoli
zaczęliśmy poruszad się naprzód. Krajobraz stawał się coraz bardziej bajeczny. Nie
przypominałem sobie takich widoków płynąc w tę stronę. Pobiegłem po kompas, który
kupiłem w Ushuaia i ze zdziwieniem stwierdziłem, że płyniemy dalej na południe. Cel
mojej podróży znajdował się dwie doby drogi na północ, a więc nie wyglądało to dobrze.

Do obiadu usiadło ze mną przy stole trzech ludzi, których zobaczyłem na statku po raz
pierwszy. Zagaili rozmowę. Okazało się, że są to przedstawiciele ONZ, którzy dogadali się z
kapitanem, że muszą przeprowadzid badania poza kołem podbiegunowym i płyniemy
właśnie tam, kolejne dwa dni drogi, opływając Antarktydę w kierunku Australii.
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Na powrót w ustalonym czasie na Falklandy straciłem w tym momencie wszelką nadzieję.
Zrozumiałem, że w tym czasie statek na Antarktydzie zdarza się tak rzadko, że jest
łakomym kąskiem dla różnych badaczy, a w szczególności dla tych, którzy dysponują tak
wielkimi funduszami, jakie ma w swojej dyspozycji ONZ. Przez całą drogę nie spotkałem
nawet na Drake’u , nie mówiąc już o Antarktydzie żadnego statku, jachtu czy chociażby
samolotu. Miałem wrażenie, że byliśmy jedyną jednostką w rejonie Antarktycznym, co
zresztą było wysoce prawdopodobne. Sporo rozmawialiśmy przy obiedzie o poważnych
światowych problemach, bo jak przystało na zaangażowanych pracowników ONZ, czuli
swoją misję. Zaproponowali nawet współpracę z ONZ. Tylko dlaczego ja, przez tę ich misję
miałem spędzid kolejny tydzieo na Falklandach? Czy zawsze jak coś idzie według planu
musi pojawid się jakaś organizacja, która w imię ratowania ludzkości spowoduje, że
wszystko zaczyna się walid? Oni wracali także na Falklandy, ale rezerwację załatwili na
następny samolot, czyli tydzieo później. Podobno kupili jedne z ostatnich miejsc, co
oznaczało mój dodatkowy pobyt na Falklandach nie tydzieo, tylko co najmniej dwa.
Dobrze, że przynajmniej w dobrym towarzystwie, bo przebywał tam akurat Książę
William, brytyjski następca tronu, odbywając służbę jako pilot helikoptera w służbach
ratowniczych. No i przypadała 30-ta rocznica słynnej wojny. To oznaczało, że przynajmniej
będzie co robid.

Po obiedzie wyszedłem na pokład. Była piękna, słoneczna pogoda. I w tym momencie
oczom moim ukazał się najpiękniejszy chyba widok, jaki kiedykolwiek miałem okazję
podziwiad. Statek wolno sunął wąskim przesmykiem, rozpychając dziobem spiętrzone
góry lodowe. Z obu stron, z oceanu wyrastały gigantycznej wielkości skaliste góry o
przedziwnych kształtach. Olbrzymie jęzory lodowcowe spływały z nich w dół. Kooczyły się
one kilkadziesiąt metrów nad wodą i bryły lodu, odrywając się z hukiem spadały do wody,
powiększając zatory z lodowych seraków na naszej drodze. Jasnoniebieski lód połyskiwał
w promieniach słooca, wprowadzając wraz z lazurem wody ciekawe kolory do tej
śnieżnobiałej scenerii. Na przepływających krach wylegiwały się w słoocu foki, a z
niewielkich fragmentów niezmrożonej wody wyskakiwały wesołą grupką, płynące wzdłuż
statku pingwiny. Silny mróz powodował, że śnieg błyszczał jak rozsypane diamenty, w
promieniach słooca. Pomimo tego, że wokoło była praktycznie biel i błękit, wszystko
rozbłyskiwało dziesiątkami kolorów, w wyniku odbijających się promieni.
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W tym

niezmąconym ludzką egzystencją świecie, cicho sunął nasz statek, starając się nie burzyd
panującego tu spokoju. To było dziwne, ale pomyślałem sobie, że gdybym miał opisad raj
na Ziemi to może wyglądałby on właśnie tak. Z drugiej strony, co to za raj, jeżeli człowiek
nie przeżyłby tu jednego dnia. A może właśnie dlatego jest tu tak bajecznie. Może
przyroda przez te ekstremalne warunki broni się przed człowiekiem. I tylko nam jest
pisane w tym momencie tego doświadczyd. Zobaczyd i odejśd, pozostawiając to co
piękne, naturalne i nienaruszone.

Płynęliśmy na południe Grandidier Channel, niewątpliwie najpiękniejszym wybrzeżem
Antarktydy. Pomiędzy górzystym Wybrzeżem Grahama i następnie Wybrzeżem Loubeta, a
setkami urokliwych, górzystych wysp, od Wyspy Renauda do słynnej Wyspy Adelaide,
gdzie z samego morza wyrasta szczyt liczący 2400 m. Cała, stukilometrowa wyspa leży już
poza Kołem Podbiegunowym, czyli 66,6 stopniem szerokości geograficznej południowej.
Stacja Arctowskiego leży na szerokości 62,1 stopnia. Jeden stopieo to w pionie około 100
kilometrów, ale płynąc pomiędzy wyspami na południowy zachód dystans ten wydłużał
się dwukrotnie. Płynąc tutaj, nigdy nie przypuszczałem, że znajdę się 800 kilometrów
poniżej celu podróży, w kierunku bieguna. Tu dopiero było czud Antarktydę. I to tę
zdecydowanie bardziej fascynującą od lodowej pustyni na Płaskowyżu Antarktycznym, na
którym znajduje się Biegun Południowy. Tam działa magia samego miejsca, którym jest
biegun geograficzny. O dziwo, biegun magnetyczny mieści się poza kontynentem. Tu,
gdzie płynęliśmy działała magia piękna, tak bardzo zróżnicowanego krajobrazu.

DZIEO DZIESIĄTY
Statek cały dzieo przedzierał się przez dziki krajobraz poza kołem podbiegunowym. Tu już
nie było żadnych pingwinów, fok czy nawet ptaków. Temperatura spadła do poziomu, w
którym palce stawały się sztywne w dwóch parach rękawic. Miałem w zapasie puchowe
łapawice, ale chcąc chociaż trochę krajobrazu, który rozpościerał się wokoło, uwiecznid na
taśmie filmowej, musiałem obsługiwad kamerę palcami. Robienie tego gołą ręką groziłoby
odmrożeniem w ciągu kilku minut. Jedyną metodą było zakładanie polarowych rękawic z
obciętymi koocówkami na palce, a na nie rękawic skórzanych.
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Metoda ta pozwalała na kręcenie filmu przez może piętnaście minut, po czym trzeba było
wrócid do kabiny i rozgrzewad palce pod gorącą wodą. Pewne problemy sprawiały też
ciemne okulary lodowcowe, ale ich ściągnięcie groziło przy takim słoocu, odbijającym si ę
od masy śniegu i lodu, tzw. ślepotą śnieżną.

Zacząłem podziwiad operatorów, którzy towarzyszyli ekspedycjom. Oglądając po powrocie
z Nepalu wiele wspaniałych filmów o wyprawach na Mount Everest, widziałem nadludzki
wysiłek himalaistów, wspinających się na najwyższy szczyt Świata i ich radośd po
osiągnięciu szczytu. Oni byli bohaterami. Tylko mało kto uświadamiał sobie, ja wówczas
też nie zwracałem na to uwagi, że ktoś to ich szczęście musiał sfilmowad. Ktoś, kto na
szczyt tachał ze sobą nie tylko kilogramy ekwipunku i butle tlenowe, ale także ciężką
kamerę, zapasowe baterie i filtry. Czas, który inni wykorzystywali na odpoczynek,
operator musiał poświęcid na nakręcenie filmu swojego życia. To byli według mnie cisi
bohaterowie tych wypraw. Ci, o których niewielu słyszało, bo kto czyta napisy po
zakooczeniu filmu. Pamiętam słynny film ekipy IMAX, która nakręciła wspaniały obraz z
użyciem najwyższej jakości sprzętu z całej wyprawy, wraz z atakiem szczytowym.
Scenariusz tego filmu napisało życie. Był to najtragiczniejszy rok, a w zasadzie można
powiedzied maj (obecnie niemalże wszystkie wejścia mają miejsce w maju) w historii
Mount Everestu. Zginęło 12 osób, w tym takie ikony himalaizmu jak Rob Hall czy Scott
Fisher. Ekipa IMAX brała udział w akcji ratunkowej. Z wyprawy powstała bestsellerowa
książka jednego z uczestników komercyjnej wyprawy, prowadzonej przez Roba Halla,
którym był ocalały Jon Krakauer „Into the thin air” (o kontrowersyjnym polskim
tłumaczeniu „Śmierd na Evereście”).

Tytuł nawiązywał do rozrzedzonego powietrza,

powodującego śmiertelną chorobę wysokościową. Dlatego też strefa powyżej 8 tysięcy
metrów nazywana jest strefą śmierci. Z filmu nakręconego przez ekipę IMAX świadomie
wycięto najdrastyczniejsze sceny z ofiarami na Evereście. Można w nim zobaczyd jednak
wielu słynnych wspinaczy na dosłownie chwilę przed śmiercią. Śmiercią bardzo dziwną, bo
jestem przekonany, że tak doświadczeni himalaiści daliby sobie radę nawet w trudnych
warunkach. Szef wyprawy jednak tak, jak dobry kapitan statku, schodzi ostatni. Skoro tylu
uczestników szturmujących szczyt zostało na górze, jest zrozumiałe, że musieli oni zostad z
nimi. Tragedia rozegrała się w drodze powrotnej, stąd ludzie ci umierali z
przeświadczeniem, że osiągnęli swój cel. Przykre, ale ja ich rozumiem. Cztery miesiące
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temu ułożyłem w intencji tych, którzy pozostali w górach kopczyk z kamieni w Himalajach.
Taki zwyczaj. Cała droga pod Mount Everest usłana jest kopczykami.

Skąd tyle o Evereście, skoro jestem na Antarktydzie? Może powinienem napisad odrębne
Everest Story? Nie było wówczas czasu. Trzeba było przygotowywad się do Antarktydy. Ale
mam zamiar pod Everest wrócid i wtedy Everest Story powstanie. Tak, zaczęło się od
operatorów, filmujących w skrajnych warunkach. Ja filmowałem teraz i robiłem zdjęcia ile
tylko się dało. Każda przepływająca góra lodowa miała tak niepowtarzalny kształt, że
chciałem ją uwiecznid. Chciałem uwiecznid całą Antarktydę i zabrad ją ze sobą, na filmach i
zdjęciach. Tego się nie dało. Wróciłem zziębnięty do kabiny, ale po wyjrzeniu przez bulaja,
chciałem biec ponownie na pokład, żeby nie umknęła mi tak wspaniała góra lodowa,
spadający do oceanu lodowiec, bądź fantastyczny kształt szczytu. Może to przez tę
fantastyczną pogodę. Pod Everestem było inaczej. Tam była ciągle mgła i po ujrzeniu okna
pogodowego na kilkanaście sekund zrobiłem jedynie kilka zdjęd tego wielkiego szczytu,
zanim zniknął bezpowrotnie we mgle.

Późnym popołudniem udało nam się powrócid zza Koła Podbiegunowego do stacji
Vernadsky. Widad było, że czekano na nasz powrót na stację z niecierpliwością, bo na
spotkanie wypłynął Zodiak z trzema naukowcami, których mieliśmy stamtąd zabrad.
Statek nie rzucał nawet kotwicy. Po zaokrętowaniu nowych pasażerów i załadowaniu
bagażu, ruszyliśmy w stronę Szetlandów Południowych, gdzie na Wyspie Króla Jerzego
znajdowała się polska stacja polarna.

DZIEO JEDENASTY
Mija szesnasta godzina od wyruszenia w kierunku Szetlandów Południowych. Od Starside,
czyli lewej burty cały czas ocean, żadnego lądu. Od Port Side, znaczy burty prawej - wyspy
antarktyczne. Mijamy właśnie Deception Island, a na horyzoncie widad już kontur znanej
Livingston Island.
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„Mr Livingston, I suppose?” przypomina mi się z uśmiechem słynne zdanie, które zostało
wypowiedziane, gdy brytyjska wyprawa napotkała zagubionego Livingstona w środkowej
Afryce, gdy siedział wśród tubylców i palił fajkę. To na jego cześd nazwano tę drugą co do
wielkości wyspę Szetlandów Południowych. Na twarzy zrodził mi się uśmiech na myśl,
która jest największa. To Wyspa Króla Jerzego, a to z kolei oznacza, że już tylko jakieś pięd
godzin żeglugi i będziemy w Arctowskim. Jeżeli Drake będzie łaskawy to pojawił się cieo
szansy zdążenia na sobotę rano na Falklandy. Byłem jedyną osobą, która wierzyła w
naszego kapitana. Nawet Ukraiocy, których zabraliśmy z Vernadsky’ego zarezerwowali lot
na kolejną sobotę, ekipa z ONZ tak samo. Zobaczymy.

Za mijaną Deception Island jest kolejna ważna wyspa tego archipelagu. To niewielka Snow
Island, czyli po prostu Wyspa Śnieżna. To do niej, pociągnięta linia prosta z Przylądka Horn
wytycza granicę pomiędzy Pacyfikiem i Atlantykiem. Oznacza to, że kolejny raz mijamy tę
magiczną dla żeglarzy granicę, tym razem lewą burtą. Pamiętam szantę „Z Pacyfiku na
Atlantyk wiódł nasz kurs, przez wyjące pięddziesiątki, tęgi sztorm, na Pasażu Drake’a nocą
straszył lód, lewą burtą mijaliśmy Horn …”. Śpiewaliśmy to razem z twórcami szanty,
zespołem EKT Gdynia, w zeszłym roku na jachcie, po koncercie w Sztynorcie. W
listopadzie, niestety, przegrał walkę z chorobą ich wokalista, na którego wszyscy
mówiliśmy Messalina. Popatrzyłem na lewą burtę, Drake szalał, a dalej był Horn, zbyt
daleko, żeby było go widad.

Skoro po pierwszym przejściu Hornu otrzymuje się przywilej gwizdania na pokładzie,
muszę wyjaśnid co przysługuje po drugim. Może, po prostu, wtedy traci się ten przywilej i
trzeba siedzied cicho? Na kompasie północna częśd wskazówki uparcie pokazywała dziób
statku, a to oznaczało, że jesteśmy coraz bliżej domu. Jeszcze tylko jakieś czternaście
tysięcy kilometrów.

Jack Sparrow, filmowy pirat z Karaibów, mawiał, że „statek to nie kadłub i żagle, statek to
wolnośd”. Siedząc na pokładzie, wpatrzony w bezmiar wody, rozciągającej się po horyzont
z każdej strony, zastanawiam się co kierowało rzeszami wielkich odkrywców, spędzających
miesiące na statku. Dla podróżników było to niewątpliwie marzenie dotarcia do
najdalszych zakątków kuli ziemskiej. Może ktoś kiedyś zaszczepił w nich tę pasję i
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prowadziła ich ona przez całe życie. Bo prawdziwej pasji nasycid się nie da. Świetnie ujął
to autor „Małego księcia”, pisząc, że „jeżeli chcesz zorganizowad wyprawę to nie buduj
statku, zaszczep jedynie tęsknotę za odległymi lądami”. Może znaczna częśd
społeczeostwa będzie stukała się w czoło z pytaniem, po co oni tam się pchali, ryzykując
życie? Mam wrażenie, że dokładnie to samo myślą o obecnych, niespokojnych duszach.
Ale czyż nie dzięki takim ludziom Świat idzie do przodu, czyż nie oni są motorem postępu?
Przecież dzięki temu, kto kiedyś zdecydował się pierwszy zejśd z drzewa, nie tkwimy tam
do dzisiaj. Dzięki temu, kto zdecydował się kiedyś ruszyd na północ, z rejonów obecnej
Afryki, mamy dzisiejszą Europę. Dzięki temu, kto zdecydował się popłynąd z Europy na
zachód, powstały tam Stany Zjednoczone i wiele innych, wspaniałych krajów…. Ta k można
byłoby bez kooca. To dzięki takim ludziom cywilizacja jest w tym miejscu, do którego
doszła. Postęp nie dokonuje się w fotelu przy telewizorze. I problem wykracza znacznie
dalej poza odległe podróże. Tkwi on w podejściu do życia. Gdyby nie ci „ryzykanci”, reszta
nie siedziałaby nawet przed telewizorem. Z prostej przyczyny. Nie byłoby telewizora, nie
mówiąc o tysiącach przedmiotów codziennego użytku. To ciągłe szukanie stało się
motorem postępu. Dzisiaj już trudno szukad nowych lądów, ale jest jeszcze dużo do
znalezienia w innych dziedzinach. A żeby szukad, niezbędna jest odwaga, którą
obserwowaliśmy wśród pierwszych odkrywców.

Wydaje się, że to tylko jedna z przyczyn, która ciągnie ludzi na morze. Nie każdy ma
ostatecznie predyspozycje bycia odkrywcą. Druga, niemniej istotna przyczyna, to
podkreślana przez Kapitana Sparrowa – wolnośd. Na morzu czy oceanie, wbrew pozorom,
życie jest prostsze. Człowiek liczy na siebie. Walczy ze swoimi słabościami. Niemniej, jest
daleko od codziennych problemów. Nie dzwoni telefon, nie przychodzą pisma z urzędów,
nikt go wiecznie nie poucza, jak ma żyd, nie jest mu potrzebny nawet zegarek. Czas
odmierzają głód i wschody oraz zachody słooca. To moment, w którym wyrwał się z roli
Człowieka Pszczoły czy Człowieka Galernika, jak pisał Carpentier w jednej z najlepszych
książek, jakie było mi dane przeczytad - „Podróży do źródeł czasu”. Człowieka, którego
czas na ziemi wytycza dzwon Nadzorcy. Czym są obecnie wielkie czy mniejsze Korporacje,
jeżeli nie Carpentierowskim Nadzorcą, którym udało się spętad miliony ludzi mocnym
sznurem współczesnego pieniądza. Człowiekowi wydaje się, że gdy już będzie obrzydliwie
bogaty, posiądzie zdolnośd realizacji swoich marzeo i zostanie nareszcie szczęśliwy.
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Niektórym się udaje. Wracają do miejsc, gdzie mieli byd szczęśliwi i co widzą? Tu już nie
jest tak samo, nawet ludzie nie mają już tych samych twarzy. I wtedy rozumieją, że
spóźnili się. Muzyka skooczyła się. Nie zdążyli wysłuchad piosenki, o której marzyli całe
życie. Ktoś mądry powie, jeżeli masz tam popłynąd to płyo dzisiaj. Jeżeli odpowiesz, nie
dam rady, popłynę jutro, to nie zobaczysz już co było za horyzontem.

Wiatr przybierał na sile i fale rozbryzgiwały się o burtę statku, zalewając pokład. Ja w
każdym razie płynąłem i to napawało mnie optymizmem, pomimo przemoczonej już
kompletnie kurtki. Chyba byłem w tym momencie szczęśliwy.

Około piętnastej dopłynęliśmy do Wyspy Króla Jerzego w Archipelagu Szetlandów
Południowych.

Statek zacumował w zatoce przy Półwyspie Pottera, niedaleko

argentyoskiej stacji badawczej Jubany. Na początku trochę zmylili mnie Argentyoczycy, bo
wymalowali wielką nazwę Carlini, a takiej stacji na Antarktydzie nie ma, ale niebawem
wszystko się wyjaśniło. W zeszłym miesiącu po prostu zmienili nazwę. Stacja sprawiała
bardzo estetyczne wrażenie. Wszystkie budynki pomalowano na bordowo, z białymi
elementami. Wyposażono ją w olbrzymie talerze satelitarne, co zapewniało zapewne
wspaniałą łącznośd. Umocowanie tych trzymetrowych talerzy przy wiejących tu wiatrach
musiało byd nie lada sztuką. Na łagodnym, kamienistym wybrzeżu przechadzały się
spokojnie pingwiny.

Ze stacji mieliśmy zabierad dwóch badaczy. Cóż, statek tutaj zawija dwa razy do roku i
należy zrozumied sąsiedzką pomoc w zakresie transportu. Chyba akurat trwała sjesta, bo
nie kwapili się zbytnio, żeby załatwid to szybko. Od stacji Arctowskiego dzielił nas wielki
lodowiec o swojsko brzmiącej nazwie Kopuła Warszawy. My musieliśmy jednak opłynąd
cały lodowiec dookoła, co powinno zająd nie więcej niż 40 minut. Na wschód od stacji
argentyoskiej znajdowała się już Zatoka Admiralicji i cel naszej podróży. Miałem byd tam
pięd dni temu, ale droga okazała się bardzo skomplikowana.

Dobry plan jest podobno na tyle dobry, jak najsłabsze jego ogniwo. A najsłabszym
ogniwem wszystkich ekspedycji jest pogoda. I stało się. Stoimy na kotwicy przy
argentyoskiej stacji Jubany, wokoło rozpętał się sztorm, dwumetrowa fala, bardzo silny
40

wiatr uniemożliwiający nawet przejście kilku metrów na pokładzie, a ludzi i ładunek
można na statek przetransportowad jedynie Zodiakiem, czyli dużym pontonem. Jest
oczywistym dla każdego, że ponton takich warunków nie wytrzyma, wywróci go na
pierwszej fali, a w raz z nim jego pasażerów. Impas. Czekamy na uspokojenie się sztormu.
Może za kilka godzin. Nie byłoby to problemem, gdyby nie fakt, że liczy się każda godzina
w naszej podróży na Falklandy. Jakby tego było mało, kapitan odebrał wiadomośd z innej
stacji na wyspie, która potrzebuje awaryjnie transportu do cywilizacji. W drodze na
Arctowskiego będziemy musieli pojechad jeszcze tam.

Otrzymujemy wiadomośd, że bilety na kolejny tydzieo na samolot są już wyprzedane.
Wydaje się to normalne, skoro w przyszłym tygodniu przypada trzydziesta rocznica wojny
pomiędzy Wielką Brytanią a Argentyną o te wyspy. Nasze opóźnienie oznacza więc dwa
tygodnie pobytu w Port Stanley. Okazuje się jednak, że życie na wodzie wcale nie jest
prostsze. Czekamy, wpatrując się na przemian w niebo i serwis pogodowy. Jest szansa, ale
czy się sprawdzi?

W międzyczasie podziwiam wspaniały lodowiec. Wygląda to tak, jakby na fragment
kamienistych Tatr ktoś wylał spore jezioro, które natychmiast zamarzło. W lodzie widad
skały, a ponad lodem niewielkie wierzchołki. Całe góry zostały uwięzione w lodzie, który
przelewając się przez nie spływa do oceanu. To jest właśnie Kopuła Warszawy.

Pogoda nie okazała się łaskawa. Zodiaków nie dało się przy takim wietrze i fali spuścid na
wodę, a na dodatek ze stacji Jubany musimy zabrad oprócz dwóch badaczy jeszcze
kilkanaście skrzyo towaru. Nasz statek wieczorem wypłynął w morze.

Ukraiocy zrobili imprezę, zapraszając na nią i mnie. Podczas tej wesołej wymiany zdao
zaprezentowali filmy, które przez ten rok nakręcili na stacji Vernadsky. Zaczęło się
tradycyjnie, wspaniałymi widokami tamtejszej przyrody, wraz z zorzą polarną. Na
Antarktydzie czas biegnie bardzo wolno, a więc tradycją jest nagrywanie filmów z tego
samego ujęcia przez kilka dni, a później puszczanie tego w przyspieszonym tempie.
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Oglądałem już mnóstwo takich wspaniałych ujęd. Jak człowiek rzuci okiem na statyczne
ujęcie, dojdzie do wniosku, że przyroda jest tu piękna. Jeżeli dostrzeże jak zmieniało się
ono przez kilka dni – efekt jest nie do zapomnienia. Samo niebo nad Antarktydą może byd
bohaterem fascynującego, długometrażowego filmu. Jak już zrobiło się romantycznie,
trzeba było przełamad ta atmosferę.

Dalej pojawiły się filmy kręcone dla zabawy. Były wyczyny kozackie, piekło i niebo,
poszukiwanie alkoholu, różne sposoby łowienia ryb, w tym łowienie dźwigiem oraz
łowienie w akwarium głównego biologa. Uśmiałem się do łez przy gwiezdnych wojnach.
Zaczęło się tradycyjnie, specyficznym napisem – gdzieś w odległej Antarktyce…., statki
kosmiczne nagrano z różnych form lodowych, aż wreszcie wylądował Lord Wader. Cały na
czarno, w kasku i masce gazowej ze świetlówką w ręku, Oczywiście były i roboty.
Człowiekokształtny, owinięty złotą folią w okularach spawalniczych, a także R2 z dużego
kosza na śmieci, w którym siedzący w środku człowiek wymachiwał kluczem francuskim,
wydając dziwne dźwięki i okazywał swoją radośd kiwając się na boki. Scena finałowa
przedstawiała walkę na świetlówki pomiędzy Skywalkerem a Lordem Waderem. Wygrał
pierwszy. Moc z wami Ukraiocy. Było fajnie, ale rok na takiej stacji to chyba zdecydowanie
za długo.

DZIEO DWUNASTY
Po całonocnym pływaniu w kółko, rano powróciliśmy na to samo miejsce, czyli do stacji
Jubany. Tego typu statek nie może zbyt długo stad na kotwicy. Potrzebuje prądu.
Ostatecznie grzejniki w naszych kabinach chodzą non stop. A prąd generują prądnice przy
chodzących silnikach. Oczywiście, są też generatory, które starczają na krótki postój.
Jednym słowem, trzeba pływad, chyba, że statek stoi w porcie i podłączy się do
zewnętrznego źródła zasilania.

Pogoda nie uległa polepszeniu, ale zapadła decyzja – ładujemy. Zodiaki walczyły dzielnie z
wysoką falą. Udało się. Kilkanaście aluminiowych skrzyo z wynikami prowadzonych tu
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przez rok badao znalazły się w ładowni. Miały pojechad do jednego z instytutów w
Niemczech. W południe ruszyliśmy w dalszą drogę.

I stało się. Wreszcie po dwunastu dniach pływania po Antarktydzie dotarliśmy do Zatoki
Admiralicji na Wyspie Króla Jerzego w Archipelagu Szetlandów Południowych. Na
horyzoncie ukazały się świeżo pomalowane budynki polskiej stacji Arctowski. To nowe
malowanie wprowadziło mnie nawet w niepewnośd czy znowu gdzieś nie dopłynęliśmy po
drodze, bo doskonale wiedziałem, że budynki są żółte. Okazało się jednak, że obecna
zmiana je odmalowała, tradycyjny żółty zrobił się jednak pomaraoczowym. Dlatego
szukałem przez lornetkę flagi, ale trzepotała dumnie na maszcie, pod który znoszono
szczątki znalezionych wielorybów. Fala i wiatr wzmagały się i znowu pojawił się problem
użycia zodiaków. Po długiej naradzie przez radiotelefon, zdecydowano, że próbujemy.
Szczerze mówiąc było dużo gorzej, niż poprzedniego dnia, gdy Argentyoczycy w żaden
sposób nie dali się namówid na dopłynięcie do statku. Teraz byliśmy jednak u Polaków.
Usłyszałem przez radio informację, że gotowy do przeprawy mam stawid się na rufie.
Spuszczono jedynego Zodiaka, który pozostał po poprzednich eskapadach. Dwa pozostałe
trzeba było zdemontowad i spuścid z nich powietrze. Pójdą do naprawy po rejsie.

Rosjanin obsługujący Zodiaka miał zrobid niewielkie koło w celu rozpoznania warunków.
Ubrał się w strój płetwonurka, nakładając na głowę wielkie gogle. Nie dziwiłem mu się, bo
woda rozpryskiwała się wszędzie, fale przelewały się przez Zodiaka. Po zrobieniu rundy
rozpoznawczej, stwierdził, że nigdzie nie płynie. Zaczęła się między nim a operatorem
dźwigu na statku szczera i żywa wymiana zdao, co prawda po rosyjsku, ale jej sens dało się
wyczud. Wreszcie przekonano go, żeby pojechał, ale jak zobaczył, że nie dysponuję
specjalnym skafandrem, stwierdził, że nie mogę jechad, bo płynie się niemalże pod wodą,
walcząc o to, żeby szybciej wylewad wodę z Zodiaka niż wpływa ona do niego. Dyskusja
rozgorzała znowu, tym razem z moim udziałem. Ostatecznie to ja miałem byd cały mokry.
Udało się wreszcie. Był tylko drobny problem. Rosjanie wcale nie mieli zamiaru z
powrotem wciągad Zodiaka dźwigiem, żebym mógł do niego wsiąśd. Użycie trapu nie
wchodziło w grę, bo przy takim wietrze po prostu urwało by go, a ponadto mógł uszkodzid
Zodiaka. Pozostawało skoczyd z pokładu.
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Drobny problem polegał na tym, że burta miała jakieś 7-8 metrów. Popatrzyłem w dół.
Tam, w dole wiatr próbował urwad przyczepiony ponton i raz rzucał go na prawo, to
znowu na lewo. Nawet gdyby człowiek przemógł się i skoczył to trzeba było mied dużo
szczęścia, żeby w momencie lądowania ponton stał w tym samym miejscu co w momencie
podjęcia decyzji o skoku. Wystarczyło spaśd na burtę Zodiaka, a przy takiej fali człowiek
lądował w lodowatej wodzie. Miałem na sobie plecak, co dodatkowo destabilizowało
sytuację. Skaczę, pomyślałem, nie po to tyle tu jechałem, żeby odpuścid. W celu
zwiększenia powierzchni upadku, aby mied szansę, że chociaż częśd mojego ciała upadnie
na ponton, postanowiłem skoczyd na brzuch. Trochę zniechęcała do tego metalowa
podłoga niewielkiego pontonu i zbiornik z paliwem, ale wydawało się to jedynym
rozsądnym wyjściem. Przy skoku na nogi szanse trafienia w ponton były zbyt małe.

Nie zastanawiałem się długo. Motywacja zadziałała. Całym swoim ciałem runąłem w dół.
Udało się, tułów wylądował na burcie, skiper na pontonie szybko chwycił mnie za
kamizelkę i wciągnął resztę mojego ciała do środka. Okazało się, że była to dopiero jedna
trzecia sukcesu. Trzeba było jeszcze dopłynąd i wysiąśd. Do silnego sztormu doszła jeszcze
ulewa. Zatoka Admiralicji jest usiana podwodnymi skałami, stąd statek musiał rzucid
kotwicę dosyd daleko od brzegu. Mieliśmy do przepłynięcia na rozszalałym morzu jakieś
500 metrów. Sam jestem zdziwiony jak nam się to udało.

Na kamienistym brzegu czekał stary, poczciwy Ursus , jedyny traktor w bazie, który
wjechał kawałek w wodę, żeby wyciągnąd naszego Zodiaka na brzeg. Usłyszałem wreszcie
polską mowę „Witamy w Arctowskim”. Byłem na brzegu, ale nie starałem się teraz myśled
jak dotrę z powrotem. Witającym, był szef, stąd w pełnym wody plecaku zacząłem szukad
listów, które miałem mu przekazad od załogi statku. Na brzeg wyszły z wody nawet trzy
pingwiny na powitanie. W tym momencie usłyszałem za sobą wielki warkot i kłęby dymu.
Obejrzałem się. To była wielka, stara amfibia. No to jest szansa na powrót, uśmiechnąłem
się.

Szef zaprowadził mnie do „samolotu”, jak polarnicy nazywają główny budynek stacji. Do
tej pory myślałem, że to z powodu zbudowania go w formie przypominającej kadłub i
skrzydła. Okazało się jednak, że jego konstrukcja na palach powoduje, że przy silnych
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wiatrów budynki wznoszą się i w środku człowiek ma wrażenie, że właśnie zaczął się etap
podnoszenia samolotu z pasa startowego. Przemiła dziewczyna w drzwiach zapytała od
razu – kawa czy herbata? Byłem tak przemoczony i przemarznięty, że tego było mi
potrzeba.

Na stacji byłem kilka godzin, poznając najciekawsze historie żyjących tu ludzi. Było ciepło i
miło, ale narastający sztorm niepokoił mnie coraz bardziej. Jeżeli nie będzie szansy
powrotu na statek, trzeba będzie spędzid tu pół roku, do listopada. Statek może nie chcied
czekad

na

poprawę

pogody,

tym bardziej,

że

po sprawdzeniu

w serwisie

meteorologicznym uznałem, że na taka poprawę nie zanosi się. Zaczynało już powoli
ściemniad się, gdy podjąłem decyzję, że wracam. W międzyczasie polarnicy zmagali się z
falą, żeby przetransportowad na statek wielkie lodówki z materiałem badawczym, który
miał dotrzed do Gdyni. Musiały one utrzymywad antarktyczne temperatury, a statek w
Gdyni miał byd w maju. Przez radiotelefon goszcząca mnie dziewczyna nadała informację
o mojej decyzji powrotu. Deszcz cały czas lał niesamowicie, wiatr wzmagał się, o fali już
nie wspomnę. Po wskoczeniu do Zodiaka, okazało się, że nie jest on w stanie odbid od
brzegu. Wysoka fala rzucała go z powrotem na skały. Nie było tu na szczęście głęboko i
pozostający na stacji polarnicy wskoczyli do wody odpychając ponton od brzegu. Mieli
specjalne kombinezony zintegrowane z butami. Po odbiciu od brzegu okazywało się, że
gaśnie silnik i znowu rzucało nas na skały. Walczyliśmy w ten sposób z żywiołem
kilkanaście minut, aż udało się ruszyd na wodę.

Po dopłynięciu do statku popatrzyłem na wznoszącą się kilka metrów burtę, tym razem z
dołu. Nie widziałem szans. Pojawiła się jednak lina, dwóch polarników o posturach
Wikingów wpychało mnie pod górę, Rosjanie wciągali z pokładu. Sam nie wiem jak to się
udało, ale jak poczułem pokład pod nogami podniosłem ręce w geście zwycięstwa. Bolały
nadgarstki od ciągnięcia, ale to nie było teraz ważne. Ukraiocy kręcili całą akcję z pokładu
statku swoją kamerą. Ciekawe jaki film z tego zmontują, pomyślałem. Znowu znalazłem
się na statku, co zażegnało obawy, że przyjdzie mi zimowad w Antarktyce.

Statek ruszył z powrotem przez Cieśninę Drake’a w kierunku Falklandów. Zrodziła się
nawet szansa zdążenia na samolot. Była noc z wtorku na środę.
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DZIEO TRZYNASTY
Statek płynął na maksymalnej prędkości. Przed nami było jakieś 1500 km. Okazało się, że
miał on zezwolenie władz Argentyny na wpłynięcie na Falklandy, ważne do piątku. Kapitan
był więc zainteresowany, żeby dopłynąd jak najszybciej. Było ciekawe, że Argentyna
wydawała zezwolenia na wpłynięcie na wyspy pod protektoratem brytyjskim. Niestety,
najpierw trzeba było przepłynąd obok argentyoskich okrętów wojennych, żeby dotrzed do
pasa utworzonego przez jednostki brytyjskie.

Znaczną częśd przedpołudnia przegadałem z polarnikami o pingwinach. Poznałem już
pingwiny Magellana, czarnobiałe, z białymi zakolami za uszami, żyjące w norach i nieco
mało ruchliwe. Moimi ulubionymi stały się pingwiny Gentoo, z pomaraoczowymi dziobami
i nogami. Nazywano je też biało brewe, bo nad brwiami miały białe zakola. Były bardzo
ruchliwe i ciekawskie. Wyczuwało się ich wścibski charakter. To one przybiegały do mnie,
jak rozkładałem komputer, żeby zaglądad co pojawia się na ekranie. Najwięcej ich było w
zimnych okolicach stacji Vernadsky. Na Antarktydzie widziałem też pingwiny policjantów.
Upierzenie ich głowy do złudzenia przypominało hełmy angielskich policjantów. Były całe
czarnobiałe. Najwięcej na Wyspie Króla Jerzego było z kolei Adeli. To miłe pingwiny z
czarnymi dziobami i łapami. Znacznie spokojniejsze od Gentoo. Pingwiny żyją w zasadzie
w wodzie i żywią się krylem, którego niestety na Antarktydzie ubywa. Na ląd wychodzą
głównie w celach prokreacyjnych. Koocem listopada zaczynają budowad gniazda z małych
kamyków. Znoszą je w dziobach z daleka. Jak zima przedłuża się, z kamykami jest kłopot.
Gdy gdzieś ziemia odmarznie, zbiegają się tam i zabierają kamyki na gniazdo. Kolonia
pingwinów potrafi liczyd kilka tysięcy sztuk, stąd miejsca ich wylęgu nazywane są
Pingwiniskami. Na gnieździe z kamieni samica składa dwa jajka. Gdyby złożyła je na ziemi
czy lodzie nic z nich nie wykluje się, ze względu na zimno, stąd te stosy z kamieni.
Wyjątkowo, pingwiny Magellana żyją w norach, ale one wybierają cieplejsze rejony. W
grudniu rodzą się małe, jeżeli jaja uda się ochronid przed ptakami. Są one karmione papką
z kryla. Po dwóch miesiącach, gdy podrosną, wszystkie pingwiny idą masowo do wody i
tyle ich na Antarktydzie było widad. Później wychodzą czasami na spacery na ląd.
Absolutną zagadką są pingwiny cesarskie, żyjące w najzimniejszych częściach kontynentu.
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Mają one złote paski za uszami. Identyczne paski mają pingwiny królewskie, tyle, że o
idealnych kształtach. Te u cesarskich są nieco rozmyte. To o nich powstał kiedyś wspaniały
film „Wędrówka pingwinów”, jak samce, zbite w szczelne koło, ogrzewają jaja, poddając
je rotacji, by te z zewnątrz trafiały do środka, gdzie jest cieplej i następnie znowu na
zewnątrz. Samice w tym czasie idą ponad sto kilometrów do wody po kryla, by w pysku
przynieśd go dla młodych. Dopiero wtedy głodne samce mogą pójśd się najeśd, jeżeli
zdołają osłabione te sto kilometrów przejśd. Fascynujące zwierzęta. Królewskich
widziałem pojedyncze sztuki, z Adelkami nie miałem za dużo czasu na poznanie się,
Magellana mają zbyt słaby dla mnie temperament, ale pingwiny Gentoo zostały moimi
przyjaciółmi na zawsze.

Wreszcie wyjaśniła się data powrotu. Kapitan oficjalnie poinformowała, że będziemy w
piątek około południa. Pojawił się jednak kolejny problem. Tym razem Brytyjczycy. Po
wysłaniu informacji o tym, że wysiadam na Falklandach, Brytyjczycy zażądali przesłania im
rezerwacji na samolot, który w sobotę odlatywał do Chile, najpierw do Punta Arenas, a
następnie do Santiago de Chile. Kolejny samolot miał byd za tydzieo, ale już wiedziałem,
że nie ma na niego miejsca. Na statek nadeszła odpowiedź, że z rezerwacją jest ok., ale
skoro nie mogli do tego się przyczepid, postanowili znaleźd kolejny problem. Skoro
przyjeżdżamy dzieo wcześniej, zażądali rezerwacji hotelu na tę noc. Głupota tutejszych
urzędników przerosła jednak moje wyobrażenie. Jak mogłem z góry załatwid rezerwację,
skoro statek miał byd dzieo później. Otrzymaliśmy odpowiedź, że bez rezerwacji nie
wpuszczą mnie na Falklandy. Liczyłem, że skoro jest to częśd Wielkiej Brytanii, czyli de
facto Unii Europejskiej, będzie tutaj w miarę normalnie. Chyba przez moment żałowałem,
że to jednak nie Argentyna. Nie ma nic gorszego na świecie niż brytyjski urzędnik. Niby
mogłem noc dłużej przenocowad na statku. Wariant ten jednak odpadał. Poinformowano
kapitana, że ze względu na trudna sytuacje polityczną w tych dniach, dla przypomnienia –
przypadała właśnie 30 rocznica wojny o Falklandy i dwie floty, argentyoska i brytyjska
stały właśnie naprzeciwko siebie, a na wyspie mieszkał w tym czasie następca tronu Książę
William – statek może przybid do nabrzeża w Port Stanley tylko na trzy godziny i około
trzeciej musi wypłynąd w morze.
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Zacząłem więc wysyład rozpaczliwe maile przez satelitę do mojej agentki turystycznej na
Falklandach, z prośbą o jakąkolwiek rezerwację, bez względu na koszty. Wbrew pozorom
nie jest to takie łatwe, bo w tym kraju normalnych hoteli nie ma. W żadnym serwisie
rezerwacyjnym nie uwzględnia się takiego miejsca.

Nie miałem zamiaru przez jakieś czepianie się urzędnika płynąd kolejne pięd tygodni do
Europy i tracid opłaconą już rezerwację. Było już późno wieczorem i odpowiedzi od tej
kobiety oczekiwałem dopiero jutro rano. Po pobycie na Antarktydzie zapomniałem, że w
realnym Świecie istnieje coś takiego jak urzędnicy. Dlatego na Antarktydzie życie wydaje
się takie proste, pomimo skrajnych warunków pogodowych. To była chyba drwina losu.
Jeszcze dzieo wcześniej problemem było to, że statek nie dopłynie na czas i rezerwacja
przepadnie. Teraz pojawił się problem, że statek będzie za wcześnie.

DZIEO CZTERNASTY
Dzisiaj od rana porządnie dmucha, ale nie ma co narzekad. W drodze powrotnej Drake jest
dla nas łaskawy. Z każdą godziną zbliżamy się do cywilizacji, znaczy do Port Stanley na
Falklandach. Cały czas trwa korespondencja mailowa i rozmowy telefoniczne z moim
agentem na Falklandach odnośnie załatwienia jakiegoś noclegu. W kraju, gdzie są może ze
dwa hotele przypominające domki letniskowe, nie jest to wbrew pozorom takie łatwe.
Kapitan statku zaangażował w poszukiwanie mojego noclegu agenta morskiego w St.
Petersburgu, tyle, że tam jest już siedemnasta, czyli po godzinach pracy. Na Falklandach
właśnie piją poranną kawę.

Nagle przyszedł poprzez satelitę mail z Falklandów. Biegnę na mostek odczytad
wiadomośd. Brzmi „cały czas szukamy”. Przez ten czas obdzwoniłby m wszystkie domy w
Port Stanley, ale widocznie tam poranna kawa to rytuał nie mniej ważny niż
popołudniowa herbata. Czekam więc cierpliwie.
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Przyszedł kapitan ze złą i dobrą wiadomością. Zła jest taka, że agencja morska w
Petersburgu obdzwoniła wszystkie hotele na Falklandach, czyli chyba oba, i okazało się, że
noclegu nigdzie nie da się załatwid. Moja agentka na tej wyspie pewnie doszła do takiego
samego wniosku, bo nabrała wody w usta i nie odzywa się zupełnie. Z noclegu zatem nici,
ale też z wyokrętowania w piątek w Port Stanley. Ja tam w niejednym miejscu już spałem ,
stąd mógłbym nawet w kapitanacie na ławce przez noc posiedzied. Problem raczej w tym,
że wojsko nie wpuści mnie na wyspę. Rozpatrywałem już wariant, żeby narozrabiad to
zamkną mnie na 24-godziny i nocleg będzie. Podobno jednak mają prawo na 48-godzin, a
wtedy to już nie byłoby szans stamtąd wylecied. Horror. Wiedziałem, że tam, gdzie nie ma
urzędników, jak na Antarktydzie, nie ma problemów. Człowiek człowiekowi w trudnej
sytuacji pomoże. Ale urzędnik nie ma sumienia, on ma procedury.

Jak tak wzbierało we mnie rozgoryczenie tą sytuacją, kapitan postanowił mi przekazad
kolejną, tę rzekomo dobrą wiadomośd. Agencja w Petersburgu podjęła decyzję, że skoro
nie może mnie wysadzid, niech negocjuje z Anglikami, żeby statek został dobę w Port
Stanley. Wtedy przenocuję na statku. Nawet nie wydawał się załamany tą propozycją. Tyle
już pływa, że jeden dzieo dłużej nie robi mu większej różnicy. Jutro ma zapaśd decyzja.

Agentka z Falklandów napisała wreszcie maila. Na całych Falklandach nie ma żadnego
noclegu. Zapewne należy to rozumied, że w dwóch małych przybytkach typu B&B zostały
zarezerwowane wszystkie trzy pokoje. Cóż, nocleg na statku, po opłaceniu dodatkowej
doby pobytu statku w Port Stanley może nie byd tani. Za postój statku w weekendy stawki
na ogół są wyższe.

Popołudniowy „tea time”, który codziennie przypadał na statku o 15.30 i można było
liczyd na jakieś świeżo upieczone ciasto, minął na opowieściach polarnych. Zaczęło się
niewinnie od pożerania przez skuły młodych pingwinów. Skuły to takie wielkie mewy.
Później opowieści i zdjęcia, bo każdy coś tam miał na aparacie, przeszły na lamparty
morskie. Strasznie dziwne zwierzaki, podobne do małych dinozaurów. Te niestety żywią
się dużymi pingwinami. Ponieważ skóra pingwina jest bardzo gruba, nie do przegryzienia
nawet przez lamparta, jak taki łapie pingwina w wodzie zaczyna go podrzucad do góry,
nawet kilkadziesiąt razy.
53

54

Pingwin spadając na lustro wody mięknie i wtedy zaczyna się uczta lamparta. Pingwin
normalnie porusza się ślamazarnie, z prędkością 2 km na godzinę, ale jak zobaczy
lamparta, potrafi osiągnąd 25 km na godzinę. U człowieka, za którym goni pies obserwuje
się zapewne podobne zjawisko. Człowiek jednak ryzykuje tylko pogryzienie, pingwin wie,
że jest obiadem dla lamparta. Podobnie z pingwinami obchodzą się orki. Generalnie, te
miłe stworzenia nie mają łatwego życia. Spotykałem wypatroszone skóry pingwinów,
wygląda to strasznie. Ale tak to sobie przyroda urządziła i nic nie poradzimy.

Niektórzy z polarników bywali na Północy, na Spitzbergenie. Tam nie wychodzi się nawet
na kawałek ze stacji bez broni. Niedźwiedzie są podobno nieznośne. Jadąc w rejony
Arktyki zabiera się zresztą psy, które potrafią wcześniej przed niedźwiedziem ostrzec.
Jeden sus niedźwiedzia to kilka metrów, a zaatakowany polarnik powinien w tym czasie
wystrzelid racę, która na niedźwiedziu nie robi żadnego wrażenia, następnie załadowad
pistolet na gumowe kule, których zapewne nie poczuje i dopiero do leżącego na nim
niedźwiedzia może oddad strzał ostry. Niby niewykonalne, ale zdarzają się przypadki
paniki i strzelania do niedźwiedzi z odległości, z której trudno ocenid jakie mają zamiary.
Kooczy się to zresztą szczegółowym śledztwem.

Późnym popołudniem udało mi się połączyd przez satelitę z domem. Całe szczęście. Coś
popsuło się w systemie monitoringu statków, a może po prostu padł nasz nadajnik. Jest to
system, w którym można ustalid pozycję każdego statku na oceanie czy morzu. Na sz
statek trzy dni temu zniknął z systemu. Pojawił się zatem w rodzinie niepokój, że poszedł
na dno. Jeszcze dwadzieścia godzin do lądu, a więc nie zapeszam. Znowu wieje ostro i fale
przelewają się przez statek.

DZIEO PIĘTNASTY
Rono na horyzoncie pojawił się ląd. Nareszcie, Falklandy. Statek wpłynął wąskim kanałem
wśród wapiennych skał, wpadających prosto do oceanu. Nagle po prawej stronie ukazało
się małe miasteczko, składające się z kilkudziesięciu parterowych, drewnianych domków,
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w większości białych, z brązowymi dachami. To był słynny Post Stanley. Słowo „port” było
w tym przypadku chyba nadużyciem, bo widziałem większe przystanie na Mazurach, ale
był to nareszcie ląd, na którym żyli ludzie. W zasadzie to jedna z wysp archipelagu,
ciągnącego się przez 200 km i jedyne jego miasto, ale zawsze coś.

Przyszedł kapitan. Okazało się, że statek rzeczywiści ma pozwolenie na przycumowanie
tutaj przez 3 godziny. Szczerze mówiąc nie dziwię się, bo zajął wszystkie miejsca do
cumowania przy tym malutkim nabrzeżu. Wręczył mi paszport, w których widniała
pieczątka imigracyjna straży wybrzeża Falklandów z adnotacją, że mogę tu przebywad cały
tydzieo. Agent w St. Petersburgu załatwił mi podobno jakiś nocleg i o 14 ma pojawid się
samochód, który do tego dziwnego miejsca ma mnie zawieźd. Brzmiało tajemniczo, ale
ważne, że jutrzejszy wylot stąd stawał się coraz bardziej realny.

Wyskoczyłem na nabrzeże i odniosłem dziwne wrażenie, że już jestem prawie w domu. To
nic, że jeszcze jakieś 15 tysięcy kilometrów, niewiadomo gdzie przyjdzie spędzid noc tutaj,
nie wiadomo, gdzie w Chile, a później nawet nie miałem samolotu z Londynu. Czułem, że
wróciłem. Pomyślałem sobie, że gdyby człowiek przyjechał tutaj z Europy, wydawało by
mu się, że jest na koocu Świata. Przybywając tutaj od drugiej strony, z Antarktydy, czuje
się jednak, że nic go już drastycznego spotkad nie może. Podróż morska dobiegła kooca.
Statek, co prawda, wraca do Europy, ale to jeszcze 6 tygodni. Ja, po locie stąd do Punta
Arenas i dalej do Chile, później do Madrytu i do Londynu, a stamtąd do Warszawy, miałem
niedługo byd w domu.

DZIEO SZESNASTY
Nadszedł czas pożegnao. Samochód podjechał pod statek. Kapitan wyszedł na nabrzeże.
Machał, jakby rozstawał się z narzeczoną. Miłe to było. Ja też machałem. Nie odzywaliśmy
się za dużo podczas rejsu, ale zjechaliśmy kawał świata, a to jednak rodzi jakąś więź.
Przyszedł nawet I oficer. Nigdy nie był taki miły jak dzisiaj.
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Samochód ruszył z portu długa groblą. Port, jak się okazało, były to dwie, złączone razem
duże barki. Grobla, którą jechaliśmy, był to po prostu most pontonowy. Barki musiały byd
umieszczone w odpowiedniej odległości od brzegu, żeby możliwe było cumowanie przy
nich statków, wymagających pewnej głębokości. To był port w Port Stanley. Zajechaliśmy
do wojskowych kontenerów, w których były maleokie, nie szersze niż dwa metry pokoiki,
z piętrowymi łóżkami. Po prostu koszary. Cóż, i tak przewidywałem, że tę noc przyjdzie mi
spędzid na Świerzym powietrzu, skoro nie było nigdzie miejsca, ale jak rozejrzałem się,
wszystko tu wyglądało podobnie. Cena takiego noclegu pozwalała na noc w
ekskluzywnym hotelu w Europie. Ale to były Falklandy.

Chyba każdy jeździ tu starym Land Roverem, takim, jakie można zobaczyd na Saharze. Tam
chyba już sprawiały zagrożenie, dlatego trafiły tutaj. Na każdym samochodzie oczywiście,
na szybie naklejka „Jesteśmy rodowitymi Brytyjczykami i jesteśmy z tego dumni”. Flaga
Falklandów ma w sobie małą flagę brytyjską w lewym, górnym rogu i po prawej stronie
owcę. To zdecydowanie odzwierciedla charakter tego kraju. Ceny tu są bardzo wysokie,
ale na uwagę, że 10 funtów za 2 godziny internetu to trochę drogo, nadzorująca ten
kontener wyciągnęła małego pomidora i stwierdziła, że dała za niego 3 funty, bo tu
wszystko trzeba przywieźd, a internet jest via satelita.

Problemem jest jeszcze to, że nie da się nic przywieźd z oddalonej o dzieo żeglugi
Argentyny. O ile w Argentynie spotykałem mapy z zaznaczonymi wyspami i ich nazwą Las
Malvinas, ze stolicą w Ushuaia oczywiście, to na Falklandach wszędzie są mapy, gdzie
Ameryka Południowa przedstawiona jest bez Argentyny, a w tym miejscu jest po prostu
ocean. Wygląda strasznie chudo, bo południe kontynentu składa się z samego Chile. I tak
uczą się tutaj dzieci w szkole?

Oglądając domek, w którym mieści się tutejszy rząd, doszedłem do wniosku, że gdyby
przenieśli się do mnie na działkę rekreacyjną nad Zalewem Zegrzyoskim, mieliby znacznie
bardziej reprezentatywną siedzibę. Ale z drugiej strony, to dlaczego rząd ma mied
budynek znacznie bardziej reprezentacyjny, niż przeciętny obywatel? Może to u nas z tym
przesadzono? Żadnej policji, bo po co? Tutaj, gdyby ktoś coś przeskrobał to i tak go złapią,
bo w żaden sposób z wyspy nie wydostanie się. Mógłby próbowad uprowadzid jakąś łódź i
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popłynąd co najwyżej do Argentyny, bo nigdzie indziej się nie da. Dla nich byłby jednak
największym wrogiem. Nie wiadomo, gdzie czekałaby go większa kara. To dlatego chyba,
w tutejszych dwóch sklepach spożywczych nikt nie obserwuje klientów. Turystów przecież
tu też nie ma, bo kto o zdrowych zmysłach przybyłby tutaj specjalnie. Turystyka odbywa
się pomiędzy dwoma wyspami. Ci, co mieszkają na wyspie zachodniej, jadą na wakacje na
wschodnią i odwrotnie. Teraz miałem pecha, bo obchody rocznicy wojny o Falklandy będą
odbywały się w Port Stanley (który Argentyoczycy oznaczają na mapach Puerto
Argentino), stąd oba hoteliki były tutaj pełne.

Na jedynej w Port Stanley stacji benzynowej kupiłem gazetę Penguin News, jedyną jaka
tutaj wychodzi. Są to cztery kartki, powielane na kserokopiarce, ale kosztują 1,5 funta.
Newsem dnia była wiadomośd: „Mieszkaocy Falklandów, nie obawiajcie się, Typhoony
RAF-u zmiotą w pył argentyoskie samoloty Mirage”. Obiecywał to brytyjski Minister
Obrony. Cóż, jeden brytyjski Typhoon to maszyna za 300 mln euro. A jeden Mirage to
niecałe 20 mln euro. Rachunek prosty, za jednego Typhoona można kupid 15 samolotów
Mirage. Tych danych gazeta jednak nie podaje. Niemniej, cała pierwsza strona o wojnie.
Nie tej co była, ale tej, która może niedługo nastąpid. Przedziwny kraj. Nawet brytyjscy
weterani wojny o Falklandy piszą do dzisiaj na swoich blogach, przepraszam za dosłowny
cytat: „rocky, cold, fucking Island, good for nothing”. A jak nie wiadomo o co w tej wojnie
chodziło i o co chodzi do dzisiaj, to wiadomo przecież, że o pieniądze. Tutaj znajdują się olbrzymie
złoża ropy naftowej. Które przy podjęciu ich eksploatacji, mogą sprawid, że tutejsi mieszkaocy
staną się najbogatszymi ludźmi na Świecie, uwzględniając wysoki przychód z tego biznesu i
niewielka liczbę mieszkaoców. Przy nich mieszkaocu Kuwejtu poczują się biedakami. Ropa,
niestety nie jest najlepszej jakości, ale przy brakach tego surowca na rynku światowym, nie ma co
wybrzydzad. A Wielkiej Brytanii da to dodatkowo kontrole nad południowym Atlantykiem i prawa
do roszczeo terytorialnych, gdy zacznie się problem podziału Antarktyki.

Jutro czeka mnie pięddziesięciokilometrowa podróż na lotnisko. Tak, mają tutaj trochę
pustego terenu, z drugiej strony mało kto lata, to dlaczego mają budowad lotnisko przy
jedynym mieście. Zbudowali sobie pośrodku niczego. Fakt, że jest ono w bazie wojskowej,
ale ta wcale nie musiała byd tak daleko. Tu zresztą wszystko jest pośrodku niczego.

59

60

Dzisiaj w gazecie Penguin News obwieszczono: „jutro odlatuje samolot do Punta Arenas o
15.20”. Skoro jest to jedyny samolot w ciągu najbliższego tygodnia, nic dziwnego, że to
kolejny news dnia w weekendowym wydaniu gazety.

Pogoda była za to przepiękna. Noc gwieździsta. Wyszedłem na zewnątrz, żeby jeszcze raz
popatrzyd na gwiazdy. Nad nami wisiał majestatycznie wielki Krzyż Południa. Tym razem
interesował mnie kierunek przeciwny niż jeszcze niedawno. Ruszałem na Północ.

DZIEO SIEDEMNASTY
Od rana przedzierałem się samochodem przez najniebezpieczniejszą drogę na Świecie.
Była to szutrowa droga do lotniska Mount Pleasant, które okazało się po prostu brytyjską
bazą wojskową. Za samym Port Stanley pojawiły się najpierw wielkie tablice z czerwonymi
napisami, a później zwykłe znaki drogowe z napisami „Jedź ostrożnie! Miny!” Okazało się,
że całe pobocze drogi z obu stron zostało zaminowane. Z drobnymi przerwami na odcinku
50 kilometrów. W związku z tym, że była to górska droga szutrowa, bardzo kręta,
wypadnięcie na pobocze stawało się bardzo prawdopodobne. W normalnej sytuacji
skooczyłoby się to co najwyżej uszkodzeniem samochodu. Tutaj, na Falklandach, w takiej
sytuacji, wylatuje się w powietrze i to znacznie wcześniej niż znajduje się lotnisko.

Żeby dodatkowo utrudnid drogę na lotnisko, przeciętnie co dwa kilometry, przekopano w
poprzek drogi bardzo głęboką fosę, którą wymurowano i przykryto grubą stalową kratą.
Nie były to żadne mostki, tylko proste zabezpieczenie przed nadciągającym wrogiem.
Kraty usuwa się i żaden pojazd wojskowy przez drogę nie przejedzie. Obok zaminowane
pobocze stanowi dopełnienie systemu fortyfikacyjnego. Oczywiście, pojawiły się też znaki
„Uwaga fosa!”.

Na wyspie istnieje zakaz robienia zdjęd. Nie ma tu na ogół turystów, stąd według
Brytyjczyków, jak ktoś robi zdjęcie, jest zapewne argentyoskim szpiegiem. Ma obowiązek
oddad aparat do weryfikacji przez tutejszych wojskowych. Dojechaliśmy wreszcie do bazy.
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Na bramie szczegółowa kontrola tożsamości i pozwoleo. Tu trzeba mied nie tylko bilet
lotniczy, ale pozwolenie na wjazd do bazy wojskowej. Dalej droga wiodła wśród
budynków i umocnieo bazy na lotnisko. Tu nie było cywilnych samolotów, stały za to
gotowe do startu myśliwce. Niebawem miał nadlecied mój samolot z Chile. Jedyne
połączenie Falklandów z cywilizacją.

Po drobiazgowej kontroli dokumentów i bagażu wreszcie przeszedłem do pomieszczenia,
gdzie wystarczyło już tylko zrobid kilkadziesiąt metrów po płycie lotniska do samolotu,
wśród potężnych, wojskowych Herkulesów i ruszyd dalej. Brytyjczycy byli przemili, ale
stanowczy. Mieli swoje procedury i zapewne należało ich zrozumied. Tu ciągle jest stan
wojny, bo jak pamiętam, rozejm z Argentyną nigdy nie został podpisany. Za dwa dni
przypadała trzydziesta rocznica tej wojny z 1982 roku i środki bezpieczeostwa szczególnie
zaostrzono. A może właśnie dzięki temu, że było inaczej niż gdziekolwiek indziej, Falklandy
były interesującym przeżyciem?

Mój samolot wzniósł się w powietrze i obrał kierunek na Chile, na słynne lotnisko w Punta
Arenas. Dlaczego słynne? To stąd startują wszystkie loty na Antarktydę. Dlaczego
wszystkie? Odpowiedź jest prosta. Jedyne lotnisko tranzytowe na kontynencie znajduje
się w Patriot Hills, przy najwyższym szczycie kontynentu Masywie Vinsona i należy do
Chilijczyków. Jest jeszcze lądowisko na wyspie Króla Jerzego, też obsługiwane przez bazę
chilijską. Stąd zapewne takie ceny dostania się na kontynent, przekraczające 40 tysięcy
dolarów. Lecąc małym samolotem i lądując w Patriot Hills widad wokoło jedynie stosy
beczek z paliwem na niewielkim lądowisku i generalnie, nieciekawy krajobraz. Lecąc dalej
na biegun, spotykamy z kolei równinę wokoło, ze śniegiem po horyzont. Po środku
piętrowy budynek amerykaoskiej stacji Scott Amundsem, a przed nią słupek wbity w
ziemię oznaczający biegun. To na pewno magiczne miejsce, ale trzeba pamiętad, że jest to
biegun geograficzny, na którym wskazówka kompasu w dalszym ciągu pokazuje południe.
Biegun magnetyczny znajduje się u wybrzeży Antarktydy, poza kontynentem. Wydaje się,
że prawdziwe piękno tego kontynentu można poznad albo przemierzając go ekspedycją,
albo opływając, gdzie piękno lodowców i gór lodowych, a także wyrastających z wody
kilkukilometrowych skał, nie ma sobie równych na świecie.
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Po odprawie w Punta Arenas, przesiadłem się do kolejnego samolotu. Wystartowałem
bez większych problemów. Przede mną były jeszcze 4 godziny lotu do Santiago de Chile
nad pięknie ośnieżonymi Andami. Podziwiając z góry lodowce A ndów, cały zbliżałem się w
kierunku domu.

Wreszcie wylądowałem w Santiago. Zmęczony trudami dzisiejszej podróży, po dotarciu do
hotelu, padłem zmęczony. Santiago de Chile pozostawiam na jutro, pomyślałem jeszcze
przed snem.

DZIEO OSIEMNASTY
Rano budzi mnie helikopter, który zawisł nad moim hotelem. Pierwsza myśl to czy nie
wróciła junta. Może znowu jakiś przewrót. Jadąc tutaj w nocy widziałem kamienice całe
podziurawione od kul. Na szczęście jest piękna pogoda, ponad 30 stopni. Po wyjściu z
hotelu wyjaśniła się sprawa helikoptera, który w dalszym ciągu wisiał nieruchomo w
powietrzu, robiąc straszny hałas. Nie dało się wejśd na ulicę. Sunął nią tłum ludzi w
jednakowych koszulkach. Zorientowałem się od razu, że to gigantyczny maraton. Widząc
moje wahanie, gdy stałem w drzwiach hotelu, portier łamaną angielszczyzną powiedział
„20 tysięcy ludzi dzisiaj biegnie”. Widziałem na piersiach biegnących numery powyżej 40
tysięcy, ale oczywiście, nie musiały zaczynad się od zera. Portier też nie musiał mied
najlepszych informacji. Nieważne, czy było to 20 czy 40 tysięcy, była to niesamowita rzeka
ludzi.

Gdy udało mi się wreszcie wyjśd, poszedłem zobaczyd to, co w Santiago jest sens zwiedzid,
czyli gigantyczne katedry. Przed jedną z nich trwało właśnie przedstawienie teatru
ulicznego. Oprócz maratonu, było to chyba jedyne wydarzenie w tym mieście, tego dnia,
ale trudno się dziwid, że wszystko pozamykano, bo była to niedziela. Dziwiło mnie tyl ko,
że nie funkcjonowały żadne bary czy restauracje.
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Generalnie, Santiago okazało się miastem spokojnym, wbrew moim obawom. Jednego
można mu było pozazdrościd, pięknego położenia. Miasto zostało wciśnięte w otaczające
go góry. To był łaocuch Andów, a najwyższy ich szczyt Aconcagua, znajdował się co
prawda w Argentynie, ale o 2,5 godziny drogi stąd.

Po odprawie na lotnisku, czekałem już na wejście do samolotu, gdy pojawił się patrol
policyjny z psami. Policjanci podchodzili do każdego pasażera, który siedział sobie na
ławce i nakazywali psom obwąchiwad najpierw człowieka, a następnie jego bagaże. Psy
miały tak mętny wzrok, że widad było, że były zapewne na porządnym głodzie i szukały
narkotyków.

W tym momencie przypomniałem sobie, że zostawiałem bagaże w recepcji, gdy musiałem
zdad już pokój, a następnie szedłem na zwiedzanie miasta. Słyszałem już o przypadkach
podrzucania w tym kraju dziwnych przesyłek pasażerom do bagażu, które później ktoś
odbierał w Europie. A może tylko tak się ci ludzie po złapaniu tłumaczyli. Nieważne,
pojawiła się narastająca obawa, tym większa im psy były bliżej. Po obwąchaniu przez dwa
psy, przeszedłem test i odetchnąłem z ulgą. Przy sobie miałem jednak tylko bagaż
podręczny. Na Falklandach wzywano mnie do miejsca, gdzie kontrolowane są bagaże,
które lecą w luku bagażowym, bo wykryto w nim zapałki. Zastanawiałem się nawet, skąd
one tam się znalazły, ale przypomniałem sobie, że był to podarunek od Ukraioców. Może
to dziwnie brzmi, że podarowali zapałki, niemniej były to zapałki specyficzne, dosyd stare,
znalezione w ich bazie po Anglikach, do których wcześniej baza należała.

Siedziałem tak, rozmyślając, aż usłyszałem z głośników swoje nazwisko. Boarding jeszcze
nie zaczął się, a więc spóźnionym pasażerem nie byłem. I znowu zaświtała myśl, a jak w
recepcji jednak włożono mi coś do bagażu nadawanego? Zastanawiałem się czy podejśd
do obsługi. Byłem już po odprawie paszportowej, a więc odwrotu nie miałem. Byleby
tylko okno w więzieniu było z widokiem na góry, pomyślałem ruszając w kierunku kobiety
w uniformie lotniczym. Ta musiała najpierw sprawdzid o co chodzi, więc chwyciła za
słuchawkę, żeby wykonad telefon.
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Najpierw usłyszałem, że są kłopoty z miejscem w samolocie, co wydało mi się dziwne, bo
miałem przydzielone konkretne miejsca już w momencie dokonywania rezerwacji, jeszcze
przed wylotem z Warszawy. Widad było chyba, że wstąpiła we mnie nadzwyczajna wola
walki o powrót do domu, w sytuacji gdy uznałem, że nie jest to problem bagażu, bo Pani
w uniformie z szerokim uśmiechem, nie dała mi dojśd do głosu. „Jest Pan naszym
szczególnym pasażerem, bo leci Pan z tak daleka”, zaczęła wyjaśnienia widząc, że bilet był
z Falklandów. Nie wyprowadzałem jej z błędu, bo i tak nie uwierzyłaby, że z Antarktydy.
„W związku z tym linie lotnicze proponują Panu, kontynuowanie przelotu na trasie
międzykontynentalnej w klasie biznesowej”, dokooczyła, wpatrując się we mnie z
oczekiwaniem reakcję. To brzmiało już nieco lepiej, tym bardziej, że bilet w klasie
biznesowej był czterokrotnie droższy, a ten w klasie ekonomicznej wcale nie tani. Nie
dając po sobie poznad zadowolenia ani nawet zdziwienia, odparłem natychmiast – „to
rozumiem, że mam iśd do Priority Pass”, znaczy przejścia poza kolejnością. „Oczywiście”,
odparła, dołączając do tego wyuczony uśmiech.

Klasa biznesowa, w której miałem możliwośd spędzid kolejne 16 godzi w łóżku, na dodatek
z masażem i obiadem, w postaci krabów i steka z kangura, była w tym momencie godziwą
nagrodą za trudy antarktycznej ekspedycji. Pojawiła się też niecodzienna okazja
skosztowania najlepszych chilijskich win, w tym z winnic firmowanych przez Baron
Philippe de Rotschild, która to firma utworzyła z Chilijczykami joint venture, próbując
nauczyd ich robienia takich win, jakie sama produkuje w winnicach w Pauillac,
ekskluzywnym regionie Bordeaux.

Widząc zainteresowanie winami, ożywił się mój sąsiad, którym okazał się zarządzający
jedną z największych, chilijskich firm, wytwarzających wina. Przez pierwszą częśd nocy
snuł opowieści o winnicach w Chile i Argentynie, które należą do jego firmy i o
wytwarzanych tam markach wina, które podbijają Europę. Właśnie jechał do St. Emilion w
Bordeaux, żeby namówid Francuzów, z tego znakomitego rejonu winiarskiego, do
kupowania jego wina. Nie wydawało mi się to zadanie do wykonania, ale on był pełen
optymizmu. Doceniałem te wysiłki. Skoro Francuzi zainwestowali w Chile, to dlaczego nie
miałoby byd odwrotnie. Kilkoma z jego marek dysponowały linie lotnicze, którymi
lecieliśmy, stąd degustacja trwała nieprzerwanie. Tymczasem w dole rozciągała się
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ogromna Puszcza Amazooska, a później Ocean Atlantycki. Po pewnym czasie
nieprzerwanej degustacji, nawet spore turbulencje, które wystąpiły nad deltą Amazonki,
nie wzbudzały żadnego niepokoju. Znowu było pieknie.

Po zrobieniu 12 tysięcy kilometrów wylądowaliśmy w Madrycie. Pobyt w tym mieście
ograniczył się do lotniska i po kilku godzinach siedziałem już na Hearhrow w Londynie. Tu
sytuacja wyglądała znacznie mniej ciekawie, bo samolot do Warszawy był tak wcześnie, że
uwzględniając najpóźniejszy moment zgłoszenia się na odprawę, nie było możliwości
pojechad do miasta, mimo, że miałem tu zapewniony nocleg. Czekała mnie zatem noc na
lotnisku, ale to w obliczu drogi, którą do tego momentu zrobiłem, nie wydawało się już
szczególnym problemem. Następnego dnia rano miałem byd już w domu.

DZIEO DZIEWIĘTNASTY
Nareszcie w domu. Te same łzy co przed wylotem, ale teraz ze szczęścia. To marzenie
każdego żeglarza, mied gdzie wracad. Nie, kobiety nie są zmorą odkrywców, jak napisałem
na początku. Kobiety są ich nadzieją. Latarnią morska, która wskazuje port, w którym
czeka ciepłe danie i może coś jeszcze…
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PROLOG
Na koocu pada zazwyczaj pytanie czy warto było. Byd może był to moment, w którym
dane mi było nacieszyd swoje oczy widokami, niedostępnymi dla przeciętnego
śmiertelnika, ale czymże jest życie, jak nie takimi momentami. Pamiętam jak kiedyś
pisałem krótką historię pewnego starca, który ściskał w ręku ostatnią, miedzianą monetę.
Ludzie pytali go, co za nią kupi. On na to odpowiadał, że kupi piękną, czerwoną różę.
Głupcze, odpowiadali, kup sobie coś do jedzenia. Róża zaraz ci zwiędnie. A on odpowiadał
z uśmiechem, ale do tego czasu będzie moja. Uśmiechnąłem się tak, jak ten starzec. Nie
wydałem ostatniej swojej monety, ale był to ogromny wysiłek, związany z ryzykiem,
dyskomfortem i niejednokrotnie niepewnością o to, co przyniesie kolejny dzieo. Ale
Antarktyda chociaż na te kilka dni była moja. Mogłem cieszyd się nią do utraty tchu.

Czy będę ją długo wspominał? Czy była to podróż życia? Ktoś słusznie powiedział, że
człowiek starzeje się wtedy, kiedy ma więcej wspomnieo niż marzeo. Antarktyda przestała
byd już marzeniem, Stała się wspomnieniem. Ale jest jeszcze mnóstwo nowych marzeo.
To one pozwalają teraz żyd. A opowieści o lodach siódmego kontynentu zostawię dla
wnuków, kiedyś przy kominku. A gdybym nie doczekał, pozostanie może chociaż te kilka
zdao i ilustracji, zatytułowanych po prostu Antarctica Story…
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