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M ichał Palczyński płynie do-
okoła świata w etapowym 
załogowym rejsie. W lipcu 

pokonał Ocean Indyjski ze wschodu na za-
chód. Dotarł na Mauritius i wyspę Reunion, 
a następnie obrał kurs na północ. Pod ko-
niec sierpnia żeglował u wybrzeży Seszeli. 
Przedstawiamy relację Michała z wcze-
śniejszego etapu, w którym przemierzył 
Morze Tasmana i opłynął Nową Zelandię. 

***

Podczas postoju w Hobart nie brakowało 
atrakcji i emocji. Spędziliśmy tam Wigi-
lię, objechaliśmy całą wyspę, spaliśmy na 
stacji benzynowej i mieliśmy wspaniałego 
sylwestra na jachcie „Katharsis II”. Pogoda 
nas rozpieszczała – choć znajdowaliśmy się 
w ryczących czterdziestkach, przeważnie 
było słonecznie, a temperatury w dzień do-
chodziły do 25 stopni Celsjusza. To zasługa 
magicznego mikroklimatu Hobart.

Na początku stycznia 2015 roku obraliśmy 
kurs na wschód – w stronę Morza Tasmana. 
Płynęliśmy na południowy kraniec nowo-
zelandzkiej Wyspy Południowej – do portu 
Bluff. Do pokonania mieliśmy 900 mil. Niby 

nie dużo, ale jednak na granicy Morza Ta-
smana i Oceanu Południowego ta odległość 
ma inny wymiar. Śledziłem pogodę na tym 
obszarze od dłuższego czasu. Zwykle raz 
lub dwa razy w tygodniu przechodziły niże 
niosące wiatr o sile 50 lub nawet 60 węzłów 
oraz fale o wysokości 10 metrów. Ponieważ 
liczyłem, że żegluga zajmie nam kilka dni, 
przynajmniej jeden łomot wydawał się nie-
unikniony. Był to potencjalnie najbardziej 
niebezpieczny odcinek całego rejsu.

Ale statystyki swoje, a życie swoje. Przez 
pierwsze 700 mil wiało prawie z każdego 
kierunku, jednak z umiarkowaną siłą od 3 
do 6 stopni w skali Beauforta, czyli w sam 
raz na przyjemną i sprawną żeglugę. Około 
200 mil przed portem Bluff prawie stanęli-
śmy – jacht płynął z prędkością 2, 3 węzłów. 
W normalnych okolicznościach sunęliby-
śmy spokojnie dalej, ale sytuacja się kom-
plikowała ze względu na pogodowy walec 
(z wiatrem o sile ponad 60 węzłów), który 
zbliżał się w naszym kierunku. Postanowi-
łem nie szukać guza i grzecznie zejść mu 
z drogi. Włączyliśmy silnik. Co parę godzin 
stawialiśmy i zrzucaliśmy żagle. Po dobie 
przyszło pierwsze uderzenie północnego 
wiatru. Byliśmy już jednak za przylądkiem 

Puysegur Point i chroniły nas południowe 
klify Nowej Zelandii. Co prawda do portu 
było jeszcze około 70 mil, ale na wodach 
cieśniny Foveaux przy tym kierunku wiatru 
nic złego nie mogło się wydarzyć.

Do portu Bluff wpłynęliśmy po ośmiu do-
bach. To miejsce nie ma nic do zaoferowania 
załodze małego jachtu. Do basenu wchodzi-
ła półmetrowa martwa fala, a my tłukliśmy 
burtą w potężne drewniane pale i ogromne 
opony. Bluff jest oficjalnym portem wejścia, 
jednak celnicy nie mają tu dyżurów. Godzi-
nę czekaliśmy, aż z odległego o 60 km Inver-
cargill specjalnie do nas przyjedzie celnik. 
Gdybyśmy przypłynęli dobę później, inny 
urzędnik jechałby 200 km, ponieważ nasz 
właśnie rozpoczynał urlop.

Z obawy, że „Crystal” może się rozpaść 
od walenia w nabrzeże, przepłynęliśmy 
na pobliską Stewart Island. To najdalej na 
południe wysunięta zamieszkana wyspa 
Nowej Zelandii. Około 400 mieszkańców 
skupiło się w mieście Oban. To przepiękny 
koniec świata – turystyka piesza kwitnie 
w najlepsze. Podczas krótkiego spaceru 
widzieliśmy sporo wędrowców – po wyglą-
dzie od razu wiadomo, kto rusza dopiero 
w teren, a kto właśnie wraca z kilkudnio-

Dookoła Nowej Zelandii na jachcie „Crystal”
Jacht „Crystal” w zatoce na Flat Island. To malownicza wysepka przy Great Barrier Island w okolicach Auckland.
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wej wycieczki w buszu. Ci drudzy są oczy-
wiście cali w błocie.

Kotwiczyliśmy w Paterson Inlet. To nie-
zwykle rozbudowana zatoka z licznymi 
odnogami. Pośrodku znajduje się wysepka 
Ulva. Słynie z pięknych piaszczystych plaż 
i jest rajem dla miłośników ptaków. Ponieważ 
pogoda była ładna, a zatoka spokojna, więc 
na wycieczkę popłynęliśmy pontonem. Ulva 
to perełka. Środek wyspy porasta prawdziwy 
busz – zimny las deszczowy, gdzie w licznych 
paprociach kryje się sporo ptaków.

Jeszcze w Hobart, po rozmowie z Mariu-
szem Koperem, kapitanem jachtu „Kathar-
sis II”, zmieniliśmy plan rejsu. Początkowo 
mieliśmy odwiedzić Bluff i opłynąć Wyspę 
Południową od wschodu. Jednak Mariusz 
i reszta jego załogi mocno zachwalali stro-
nę zachodnią. Po opuszczeniu Paterson In-
let zatrzymaliśmy się na dobę w Port Pega-
sus na południu Stewart Island. Z portem 
to miejsce raczej nie ma wiele wspólnego. 
Nie prowadzi tu też żadna droga – z Oban 
można dotrzeć tylko pieszo (kilka dni) lub 
drogą morską. Pegasus to dwie główne, 
bardzo rozbudowane, zatoki (Północne Ra-
mię i Południowe Ramię) z licznymi odno-
gami i zakamarkami. Tak głęboko wcinają 
się w ląd, że akwen jest całkowicie odizo-
lowany od otwartego oceanu. Na początku 
zatrzymaliśmy się w Ramieniu Północnym. 
Jest tam tajemnicza Zatoczka Przemyt-
ników. Wpływa się do niej przez bardzo 
wąską szczelinę skalną – niewiele szerszą 
od pontonu. Choć kotwiczyliśmy 20 me-
trów od niej, nie byliśmy pewni, czy to na 
pewno tu. Oczywiście nieprzypadkowo się 
tu znaleźliśmy, znaliśmy współrzędne wej-
ścia. Po przepłynięciu paru metrów skalne 
ściany rozstępują się i otwiera się okrągła 

zatoczka z piaszczystą plażą, za którą rzą-
dzi wszechobecny las deszczowy. Roślin-
ność jest tak gęsta, że promienie słońca nie 
mogą się przedrzeć, a soczysta wilgoć aż 
wisi w powietrzu.

Ruszyliśmy pontonem po okolicy. W nie-
dalekiej odnodze wypatrzyliśmy wylegują-
cego się na plaży potężnego lwa morskiego. 
Dobiliśmy do brzegu i powoli ruszyliśmy 
w jego stronę. Początkowo nie zwracał na 
nas uwagi, jednak gdy odległość zmalała 
poniżej 200 metrów, zaczął na nas zerkać. 
Wciąż zbliżaliśmy się niepewnym krokiem 
i nagle lew nerwowo zaczął się wiercić, po 
czym straszliwie rycząc, ruszył w naszym 
kierunku. Pewnie była to jego prywatna 
plaża. Na nasze szczęście stworzenia te po-

ruszają się na lądzie dość niezdarnie i prze-
ciętny ludzki osobnik jest szybszy.

Zapomniałem napisać o meszkach, na 
które nie działa żadna chemia. Występują 
praktycznie w całej południowej Nowej 
Zelandii i potrafią nieźle dać w kość. Mesz-
ki rozpoczynają żer tuż przed zachodem 
słońca i atakują setkami. Każdy inaczej 
reaguje na ugryzienia, które swędzą nawet 
miesiąc. W skrajnych wypadkach pojawia-
ją się bąble z ropą. Meszki są tak malutkie, 
że prawie ich nie widać, a jedynym na nie 
sposobem jest całkowite osłonięcie ciała. 
Taki ze mnie Polak mądry po szkodzie – 
pogryzione pierwszego wieczoru w Bluff 
stopy przestały swędzieć dopiero po ponad 
trzech tygodniach.  

Załoga opuściła Flat Island. Za sterem Michał Palczyński.

Milford Sound. Fiord z ośnieżonymi szczytami i niesamowitymi wodospadami.
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Następnego dnia przestawiliśmy łódź na 
wody Południowego Ramienia. Poza prze-
pięknymi widokami słynie ono z owoców 
morza. Małże można zbierać gołymi ręka-
mi. Ci, którzy mają sprzęt nurkowy, uroz-
maicają dietę o przegrzebki i ostrygi. Zor-
ganizowaliśmy kilkugodzinną wycieczkę 
na pobliski szczyt. Widoki z góry? Do znu-
dzenia piękne.

Ponieważ nadchodziło korzystne okno 
pogodowe, podnieśliśmy kotwicę i opuści-
liśmy Port Pegasus. Na pewno jeszcze kie-
dyś wrócę na Stewart Island, by dokonać 
dokładniejszej eksploracji. Po trzech godzi-
nach żeglugi bejdewindem minęliśmy pra-
wą burtą słynny Południowy Przylądek. To 
najdalej na południe wysunięty ląd Nowej 

Zelandii. Należy do wielkiej piątki przy-
lądków półkuli południowej: obok Hornu, 
Przylądka Dobrej Nadziei (Afryka), przy-
lądka Leeuwin (Australia) i Przylądka Po-
łudniowo-Zachodniego (Tasmania). Tylko 
Horn położony jest dalej na południe. Dla 
„Crystal” i dla mnie był to trzeci przylądek 
z wielkiej piątki.

Przeskok do Fiordland zajął nam około 
30 godzin. Do Doubtful Sound wchodzili-
śmy w promieniach zachodzącego słońca. 
To bardzo rozbudowany fiord z licznymi 
głębokimi odnogami. Nie chciałem nawi-
gować po zmroku na nieznanym mi akwe-
nie, więc zakotwiczyliśmy w pierwszej 
odnodze o oryginalnej nazwie First Arm. 
Naszym celem była Deep Cove – odnoga 
leżąca 16 mil w głąb lądu. Kotwicowisko 
opuściliśmy o świcie i w blasku wschodzą-
cego słońca zagłębialiśmy się w przepiękny 
fiord. Sceneria Doubtful Sound różni się 
od fiordów norweskich. Zbocza są bardziej 
łagodne i mocniej porośnięte gęstym zielo-
nym lasem. Są też podobieństwa – na przy-
kład liczne wodospady.

Jedynymi ludźmi mieszkającymi na stałe 
w Deep Cove (i w całym fiordzie) jest Bill 
i jego filipińska żona. W sezonie prowadzą 
pensjonat dla młodzieży. Bill ma zwyczaj 
zapraszać wszystkie załogi odwiedzające 
jego zatokę na herbatkę i pogaduchy. Prze-
sympatyczny uśmiechnięty facet. Opowie-
dział nam o najciekawszych pieszych wy-
cieczkach w okolicy. Tego dnia dotarliśmy 
pod wyjątkowo wysoki wodospad. W po-
wietrzu unosił się wodny pył, w którym pro-
mienie tworzyły tęczę. Bill mówił, że można 
się przedrzeć za wodospad. Jednak mimo 
słonecznej pogody, woda była tak zimna, że 
nikt nie zaryzykował takiej eskapady.

Następnego dnia opuściliśmy przyjazne 
i piękne Deep Cove. W drodze ku morzu 

przez dłuższy czas towarzyszyło nam stado 
baraszkujących delfinów. Przed wyjściem 
zakotwiczyliśmy na kilka godzin w zatocz-
ce, którą polecił nam Bill. Miało tam być 
mnóstwo owoców morza. Po 10 minutach 
złapał się nieproszony metrowy rekin. By-
liśmy chyba bardziej wystraszeni niż on. 
Mocno się rzucał na wszystkie strony i nie 
był smaczny.

 Następny fiord, do którego wpłynęliśmy, 
to piękny Milford Sound, najbardziej znany 
w Nowej Zelandii. Jedyny, do którego moż-
na się dostać drogą lądową. Zastaliśmy tam 
zupełnie inne krajobrazy. Wpływa się w oto-
czeniu nagich klifów wysokich na kilkaset 
metrów. W tle rysują się ośnieżone szczyty 
– widoki naprawdę wbijające w ziemię. Spę-
dziliśmy tam dwa cudowne dni, a pogoda 
znowu dopisała (choć statystycznie jest tam 
200 deszczowych dni w roku).

Na północ od Milford Sound wybrzeże 
jest bardzo nieprzyjazne żeglarzom. Na 
odcinku ponad 300 mil nie ma żadnego 
portu czy nawet zatoki, która oferowałaby 
schronienie w każdych warunkach. W po-
łowie drogi jest rybacki port Greymouth – 
jedyne miejsce, do którego można wpłynąć 
jachtem. Wejście jest w ujściu rzeki, więc 
w okolicy układają się nieprzewidywalne 
płycizny. Dlatego do Greymoth można za-
winąć tylko przy stosunkowo niewysokich 
falach. Przystań jest najlepszym punktem 
wypadowym na lodowce Alp Południo-
wych, które chcieliśmy zobaczyć. Plan był 
taki: jeśli prognozy na najbliższe dni będą 
dobre, wchodzimy. Mimo spokojnej pogo-
dy kilkaset metrów od główek niewysoka 
martwa fala nieprzyjemnie się wypiętrzała. 
Nie chciałbym tu wpływać przy ciężkich 
warunkach. Stanęliśmy wśród rybackich 
kutrów. Na kei był nawet prąd – największy 
luksus od Hobart...

Wypożyczyliśmy samochód i pojecha-
liśmy na dwudniową wycieczkę w Alpy 
Południowe. Droga na południe jest bardzo 
malownicza, prowadzi po szerokiej nizi-
nie. Z lewej strony widać ocean, a z prawej 
ośnieżone szczyty. Dotarliśmy do lodow-
ców Franz Jozef i Fox. Niestety ich czoła 
cofają się niezwykle szybko – kilkaset me-
trów przez 10 lat!

Następnego dnia wyszliśmy rano przy 
wysokiej wodzie. W drodze do Wellington 
zakotwiczyliśmy przy wejściu do Cieśniny 
Cooka w zatoce Golden Bay. Na mapie linia 
brzegowa do złudzenia przypomina Zatokę 
Gdańską z Mierzeją Helską. Nowozeland-
czycy chwalą się, że jest to najdłuższy tego 
typu półwysep na świecie. No, ale widać, 
że we Władku nie byli, bo nasz jest o 5 mil 
dłuższy. 

Po nocnej wyboistej żegludze z Golden 
Bay wpłynęliśmy na wody Marlborough 
Sounds. Zobaczyliśmy pierwsze jachty od 
opuszczenia Tasmanii. Wysp, kanałów i za-

Panorama miasta Auckland.

Bowen Fall, cudowny wodospad w Milford Sound.
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tok jest w okolicy tak dużo, że żegluje się 
tu niemal jak po jeziorze. Wysokie szczyty 
powodują jednak, że wiatr jest bardzo nie-
równy i ciągle zmienia kierunek. Opusz-
czaliśmy to miejsce ze sprzyjającym prą-
dem, który z siłą siedmiu węzłów wypluł 
nas prosto w Cieśninę Cooka. Na ostatniej 
prostej cieśnina pokazała pazur. Przez go-
dzinę cztery razy refowaliśmy żagle, by 
w końcu zostać na skrawku foka. Wiało od 
zera do 50 węzłów. Wellington położone 
jest w okrągłej zatoce, do której wiedzie 
dość wąski przesmyk o długości około 3,5 
mili. Pokonanie tego odcinka na silniku za-
jęło nam półtorej godziny. Nawet podczas 
cumowania w marinie wiatr nie dawał za 
wygraną – już wiemy, dlaczego miasto ma 
reputację najbardziej wietrznego na świe-
cie. Powoduje to ukształtowanie terenu. 
Podczas gdy na otwartym morzu wieje 30 
węzłów, tu podmuchy dochodzą do 60 wę-

złów. W marinie powiedziano mi, że wiatry 
o sile 90 węzłów nie są w porcie rzadkością.

Na Wyspie Południowej do największych 
atrakcji przyrodniczych dopływa się jachtem, 
za to Wyspa Północna skrywa skarby w swo-
im wnętrzu. Podczas żeglugi przez Zatokę 
Obfitości przechodziliśmy kilkaset metrów 
od wulkanicznej White Island. To najbardziej 
aktywny wulkan w Nowej Zelandii, a jego 
erupcje trwają już 150 000 lat. Ze stożka bez-
ustannie wydobywa się biały dym. Na lądzie 
odwiedziliśmy Hobbiton, gdzie kręcono uję-
cia do „Hobbita” i „Władcy Pierścieni”. Był 
też spływ dętkami przez jaskinie Waitomo 
znane na całym świecie z ogromnej liczby 
świetlików. Przeszliśmy też najbardziej zna-
ny pieszy szlak Wyspy Północnej – Tongariro 
Crossing. Wspięliśmy się też na szczyt wul-
kanicznego stożka Ngauruhoe, który jest tol-
kienowską Górą Przeznaczenia. To właśnie 
tutaj Frodo zniszczył przeklęty pierścień.

Dalsza droga to już raczej Ciechocinek. 
Włóczyliśmy się od wyspy do wyspy i od 
zatoki do zatoki. Muszę przyznać, że okoli-
ce Auckland to żeglarski raj. Woda jest spo-
kojna, a liczba pięknych miejsc – ogromna. 
Do Auckland zbliżały się także załogi Volvo 
Ocean Race. Mieliśmy nadzieję je spotkać 
na wodzie, ale spóźnili się o godzinę i gdy 
nas mijali, było już ciemno. Kiedy wpływa-
liśmy do Auckland, woda po prostu goto-
wała się od pływadeł najróżniejszej maści. 
Zacumowaliśmy w gigantycznej marinie 
Westhaven, przypieczętowując w ten spo-
sób półmetek rejsu dookoła świata. Przez 
18 miesięcy jacht Crystal” pokonał ponad 
30 tys. mil. Na czterech kontynentach, w 20 
krajach, odwiedziłem 75 wysp.

Michał Palczyński
Każdy może wziąć udział w interesującym go 
etapie rejsu dookoła świata Michała Palczyń-
skiego. Szczegóły na stronie www.skiff.pl.

Na farmie w okolicach Waitomo do załogi dołączył struś z miejscowej farmy. Jacht „Crystal” na nowozelandzkim szlaku.

Tongariro Crossing, jeden z najbardziej spektakularnych jednodniowych szlaków turystycznych w Nowej Zelandii.

http://www.skiff.pl/

